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IV.1. Grau de coneixement de l’alcalde del municipi
Sap vostè qui és l’alcalde de (...)?

Com és habitual, quasi nou de cada deu catalans que viuen en municipis fins els 500.000
habitants saben qui és el seu alcalde (86,1%). Només en les grans ciutats entre 100.001 a 500.000
habitants el nivell de coneixement del seu alcalde se situa clarament per sota la mitjana (73,4%), i el
mateix passa entre els electors més joves (79,0% entre les persones de 18 a 24 anys).
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IV.2. Grau de confiança que li desperta el seu alcalde
Quin grau de confiança li desperta a vostè l’actual alcalde de (...)?
Diferencial grau de confiança amb l’actual alcalde

Es dóna un nivell més alt de
confiança
amb
l’alcalde
en
municipis de fins 5.000 habitants, en
un context d’alt nivell de confiança; i
a partir dels 5.001 habitants baixa
una mica el nivell de confiança però
sempre
amb
dades
globals
positives.
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IV.2.1. Motius per les valoracions positives de l’alcalde
Per què té aquesta opinió positiva sobre l’alcalde de (...)?
(Resposta espontània i múltiple; Base: 50,9% que tenen una opinió positiva sobre l’alcalde)

Factors per confiar amb l’alcalde: sobretot
perquè “resol problemes”, seguit de la
“coneixença personal”, “és accessible” projecta
la imatge de “tenir projectes i ganes de fer
coses”, “és treballador i honest” i “es nota un
bon manteniment dels serveis i infraestructures
de la ciutat”.
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IV.2.2. Motius per les valoracions negatives de l’alcalde
Per què té aquesta opinió negativa i/o regular sobre l’alcalde de (...)?
(Resposta espontània i múltiple; Base: 31,1% que tenen una opinió negativa sobre l’alcalde)

Factors per desconfiar de l’alcalde: (1)
percepció d’inacció; (2) priorització dels
interessos personals per sobre els de la ciutat;
(3) que no sigui accessible pel ciutadà mig; (4)
desatendre les seves obligacions; (5) rebuig
ideològic i (5) que es percebi que desatengui
sectors de la població.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida i múltiple)
En la decisió de vot per les properes
eleccions municipals de l’any 2019, els
factors de vot estrictament locals
tindran un pes important –com no pot
ser d’altra forma-, fins explicar el 68,2%
de les decisions de vot (suma d’avaluar
el Treball del partit en l’Ajuntament en
els darrers quatre anys -20,2%-, la
defensa d’un interès local / sectorial 17,4%-, la confiança amb el candidat 17,3%-, o bé, expressar la voluntat de
canvi en l’àmbit municipal -13,3%-.

Paral·lelament, el 31,8% dels motius de
vot estaran regits per qüestions
ideològiques que superen l’àmbit local,
ja sigui per manifestar un posicionament en la relació Catalunya-Espanya
(16,2%), o bé, per la identificació
ideològica amb un partit polític (15,6%).
El candidat és important (17,3%) però
no decisiu; i els factors ideològics més
enllà de causes locals poden explicar
un terç de les decisions de vot.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)

Factors ideològics externs a l’àmbit local
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En termes generals sempre l’avaluació en relació al treball realitzat per un grup polític durant els darrers quatre
anys en el seu l’Ajuntament esdevé el principal factor de decisió de vot en unes eleccions municipals, i té un
valor d’explicació del vot del 20,2%, però la construcció d’una decisió de vot està subjecta també a altres
paràmetres:
Primer nivell de decisió:

81,4% Bon treball d’aquell grup polític a l’Ajuntament durant els quatre anys de legislatura (explica el
20,2% dels motius que construeixen la decisió de vot en clau de política municipal).
Segon nivell de decisió:

69,9% Defensar un interès local concret (un barri, una associació, una urbanització o un element
similar concret); explica el 17,4% de la decisió de vot.
69,8% Confiança personal amb el candidat; explica el 17,3% de la decisió de vot.
65,1% La relació Catalunya-Espanya (manifestar suport a favor o en contra de la independència);
explica el 16,2% de la decisió de vot.
63,0% Identificació ideològica amb un partit; explica el 15,6% de la decisió de vot.
Tercer nivell de decisió:

53,7% Que hi hagi un canvi a l’Ajuntament; explica el 13,3% de la decisió de vot.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
I. Variable edat
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)

Nota: la fletxa indica diferències estadísticament
significatives atès el marge d’error del +2,89% en relació als
valors totals; i el valors encerclats diferències rellevants
però amb menys precisió estadística atès les magnituds de
les sub-mostres parcials.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
I. Variable edat
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En tots els grups d’edat sempre el treball realitzat per un grup polític durant els darrers quatre anys a
l’Ajuntament esdevé el principal factor de decisió de vot en unes eleccions municipals, i en termes generals les
motivacions de vot es mantenen en les diferents franges amb valors entorn la mitjana i dins els marges d’error
de l’enquesta (+2,89%).
Primer nivell de decisió:

81,4% Bon treball d’aquell grup polític a l’Ajuntament durant els quatre anys de legislatura.
Segon nivell de decisió:

69,9% Defensar un interès local concret (un barri, una associació, una urbanització o un element
similar concret).

69,8% Confiança personal amb el candidat.
65,1% La relació Catalunya-Espanya (manifestar suport a favor o en contra de la independència).

63,0% Identificació ideològica amb un partit.
Tercer nivell de decisió:

53,7% Que hi hagi un canvi a l’Ajuntament.
En relació a la variable edat es registra una excepció estadísticament significativa al patró general: entre els més
joves (18-24 anys) tot i que el primer factor de decisió de vot segueix essent l’avaluació de la tasca que ha
realitzat un grup a l’Ajuntament en els darrers quatre anys (80,7%), adquireix molta rellevància també la
“identificació ideològica amb un partit” (78,4%).
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
II. Variable gènere
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
No es registren diferències significatives per raó de gènere.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
III. Variable llengua
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)

Maig 2018

40

Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
III. Variable llengua
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
Realment no es registren diferències significatives en funció de la llengua que es parla normalment en
l’entorn familiar per decidir el vot en unes eleccions municipals (marge d’error del +2,89% respecte els
resultats totals i que hi hagi una sub-mostra de casos entrevistats rellevant), però sí que és cert que s’apunten
a algunes tendències en relació a la llengua que parlen les persones en el seu entorn familiar.

La població que parla majoritàriament català, en termes comparats dóna més importància a la confiança
personal que li genera el candidat (71,1%); sempre per darrera del balanç de l’obra de govern (75,5%).

La població que parla indistintament català i castellà, en termes comparats dóna molta més importància al
balanç de l’obra de govern (84,4%) i la defensa d’un interès concret, del barri, d’una associació, una
urbanització o un element similar (70,8%).

Dades similars a la mitjana entre les persones castellanoparlants monolingües en el seu entorn familiar.

Entre les persones que parlen altres llengües, adquireix molta més importància per decidit el vot municipal
la defensa d’un interès concret, del barri, d’una associació, una urbanització o un element similar (80,6%), i
posicionar-se a favor o en contra de la independència de Catalunya (75,4%).
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
IV. Variable demarcació
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
IV. Variable demarcació
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
Els factors de decisió de vot obeeixen un patró similar a la mitjana catalana en el cas de la demarcació de
Barcelona: (1) Avaluació tasca durant la legislatura; (2) Defensa d’un interès concret; (3) Confiança personal;
(4) Relació Catalunya-Espanya; (5) Identificació ideològica i (6) Ganes de canvi local.
En canvi, en relació a les dades globals i atès el marge d’error, s’apunta a una tendència a donar
comparativament més importància en la presa de decisió del vot en clau de política municipal, a la relació
entre Catalunya-Espanya i a la identificació ideològica amb un partit polític, entre els residents a la demarcació
de Tarragona (68,0% i 66,9% respectivament) – si bé sempre després de l’avaluació de la tasca feta a
l’Ajuntament per aquell grup polític en els darrers quatre anys (76,1%)-.

També en relació als valors globals, comparativament es dóna més importància a la demarcació de Girona a la
confiança personal amb el candidat i la relació entre Catalunya-Espanya (74,3% i 68,9% respectivament).

Finalment, a la demarcació de Lleida comparativament es dóna més importància a la confiança personal amb
el candidat (69,9%) – si bé sempre després de l’avaluació de la tasca feta a l’Ajuntament per aquell grup polític
en els darrers quatre anys (73,1%)-.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
V. Variable tipologia de la comarca segons vot a les eleccions del 21’d-2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
V. Variable tipologia de la comarca segons vot a les eleccions del 21’d-2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En funció de si la persona viu en una comarca amb majoria independentista o no segons els resultats de les
eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017, només hi ha una diferència realment significativa segons
el marge d’error de l’enquesta i la dimensió de les sub-mostres per territoris, i indica com en les comarques
amb un empat tècnic entre les formacions independentistes (JCxAT+ERC+CUP) i les no independentistes
(C’s+PSC+PP), comparativament a la resta del país adquireix major rellevància com a factor de decisió de vot
en unes eleccions municipals expressar un desig de canvi a l’Ajuntament (60,5%) – si bé sempre després de
l’avaluació de la tasca feta a l’Ajuntament per aquell grup polític en els darrers quatre anys (79,0%) i altres
temes també rellevants-.

Sense una significació estadística tan contrastada, les dades també apunten a una tendència a donar més
importància a la confiança amb el candidat en les comarques de majoria independentista (71,9%) –també en
molts casos en aquests territoris coincideix amb més presència de poblacions amb menys habitants i per tant
amb més facilitat per la coneixença personal- i sempre per darrera de l’avaluació de la tasca feta a
l’Ajuntament per aquell grup polític en els darrers quatre anys (75,3%).

I finalment, en les comarques de majoria no independentista en termes comparats adquireixen més força com
a factors decisors de vot en unes eleccions municipals, la defensa d’un interès concret, del barri, d’una
associació, una urbanització o un element similar (68,6%) i la identificació ideològica amb un partit (67,1%) –
si bé sempre després de l’avaluació de la tasca feta a l’Ajuntament per aquell grup polític en els darrers
quatre anys (78,2%)-.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)

Maig 2018

47

Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VI. Variable grandària dels municipis
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En funció de la grandària del municipi, en relació a l’esquema general dels pesos dels diferents factors en la
construcció d’una intenció de vot costa trobar diferències realment significatives en relació al marge d’error i
la grandària de la mostra per cada tram en que han estat classificats els de municipis, tot i així, sí es detecten
dos fets estadísticament molt contrastats: en els municipis entre 20.001 a 50.000 habitants és molt més
rellevant que en la resta de ciutats el factor d’identificació ideològica amb un partit polític per prendre la
decisió de vot (71,2%) –però per darrera de l’avaluació de la tasca del partit a l’Ajuntament i la confiança amb
el candidat (73,6% i 72,0% respectivament); i en els municipis entre 50.001 a 100.000 habitants es dóna molta
més importància a prendre la decisió de vot per defensar un interès local concret (78,2%) –per darrera només
del 86,1% d’avaluació de la tasca del partit durant els quatre anys de legislatura a l’Ajuntament-.
Finalment, destacar com en els gràfics s’han encerclat també aquelles dades que en relació al marge d’error
total de l’enquesta (+ 2,89%) les diferències respecte els valors mitjans són rellevants, poden marcar una
tendència, però la quantitat de casos per tipologia de població ens fa ésser més prudents en afirmar que
sempre es doni la correlació indicada.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VII. Variable record de vot eleccions Municipals 2015
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VII. Variable record de vot eleccions Municipals 2015
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VII. Variable record de vot eleccions Municipals 2015
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VII. Variable record de vot eleccions Municipals 2015
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En funció del record de vot en les darreres eleccions municipals de l’any 2015, en relació a l’esquema general
dels pesos dels diferents factors en la construcció d’una intenció de vot costa trobar diferències realment
significatives en relació al marge d’error i la grandària de la submostra per cada partit polític, tot i així, sí es
detecten tres fets estadísticament contrastats: entre els votants de CiU’2015 serà molt més rellevant que en la
resta de partits la confiança amb el candidat per prendre la decisió de vot (82,5%) –just per darrera de
l’avaluació de la tasca del partit a l’Ajuntament (84,4%); en canvi, entre els votants d’ERC-2015 i els de
Catalunya en Comú Podem’2015 adquireix molta més preponderància el factor “que hi hagi un canvi a
l’Ajuntament” (62,8% i 82,9% respectivament) –si bé en ambdós casos per darrera d’altres elements fins i tot
més importants, però les ganes de provocar canvi respecte les actuals majories de govern municipal estan
més presents en aquestes dues bases electorals-.
Finalment, destacar com en els gràfics s’han encerclat també aquelles dades que en relació al marge d’error
total de l’enquesta (+ 2,89%) les diferències respecte els valors mitjans són rellevants, poden marcar una
tendència, però la quantitat de casos per cada partit ens fa ésser més prudents en afirmar que sempre es doni
la correlació indicada.
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VIII. Variable record de vot eleccions al Parlament de Catalunya 2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VIII. Variable record de vot eleccions al Parlament de Catalunya 2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
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Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VIII. Variable record de vot eleccions al Parlament de Catalunya 2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)

Maig 2018

58

Factors de decisió de vot en cas d’eleccions municipals
VIII. Variable record de vot eleccions al Parlament de Catalunya 2017
Per decidir el seu vot en les properes eleccions municipals, quins d’aquests motius creu que tindrà en
compte? (resposta suggerida; només valors afirmatius)
En funció del record de vot en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de
2017, en relació a l’esquema general dels pesos dels diferents factors en la construcció d’una intenció de vot
costa trobar diferències realment significatives en relació al marge d’error i la grandària de la submostra per
cada partit polític, tot i així, sí es detecten dos fets estadísticament contrastats: entre els votants d’ERC’2017
serà molt més rellevant que en la resta de partits posicionar-se en la relació Catalunya-Espanya per prendre la
decisió de vot (75,1%) –just per darrera de l’avaluació de la tasca del partit a l’Ajuntament (82,5%); en canvi,
entre els votants Catalunya en Comú Podem’2017 adquireix molta més preponderància el factor “que hi hagi
un canvi a l’Ajuntament” (69,0%) –si bé en molts casos per darrera d’altres elements fins i tot més importants,
però les ganes de provocar canvi respecte les actuals majories de govern municipal estan més presents en
aquesta base electoral-.
Finalment, destacar com en els gràfics s’han encerclat també aquelles dades que en relació al marge d’error
total de l’enquesta (+ 2,89%) les diferències respecte els valors mitjans són rellevants, poden marcar una
tendència, però la quantitat de casos per cada partit ens fa ésser més prudents en afirmar que sempre es doni
la correlació indicada.
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Annex I: Fitxa tècnica

GRANDÀRIA D’HÀBITAT

Nº MUNICIPIS

HABITANTS

% HABITANTS

AGREGACIÓ
D’INTERVALS

MOSTRA
proporcional

Menys de 101 habitants
Entre 101 i 500

36
301

2.732
81.400

0,04%
1,38%

1,42%

17

Entre 501 i 1.000

150

109.554

1,85%

1,85%

22

Entre 1.001 i 2.000
Entre 2.001 i 3.000

109
76

151.374
185.607

2,56%
3,14%

5,70%

69

Entre 3.001 i 5.000

65

243.502

4,12%

4,12%

50

Entre 5.001 i 10.000

89

623.275

10,54%

10,54%

126

Entre 10.001 i 20.000

57

808.964

13,68%

13,68%

164

Entre 20.001 i 30.000
Entre 30.001 i 50.000

23
18

570.907
692.330

9,65%
11,71%

21,36%

256

Entre 50.001 i 100.000

13

934.877

15,81%

15,81%

190

Entre 100.001 i 500.000

9

1.509.328

25,52%

25,52%

TOTAL

946 poblacions

5.913.850

100,0%

100,0%

306
1.200
enquestes

Font: INE gener 2018
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Annex I: Fitxa tècnica

Maig 2018

GRANDÀRIA D’HÀBITAT

AGREGACIÓ
D’INTERVALS

MOSTRA
proporcional

MOSTRA PER
TREBALL DE CAMP

Coeficient de
ponderació

Menys de 101 habitants
Entre 101 i 500

1,42%

17

100

0,17

Entre 501 i 1.000

1,85%

22

100

0,22

Entre 1.001 i 2.000
Entre 2.001 i 3.000

5,70%

69

120

0,575

Entre 3.001 i 5.000

4,12%

50

120

0,416666666

Entre 5.001 i 10.000

10,54%

126

150

0,84

Entre 10.001 i 20.000

13,68%

164

160

1,025

Entre 20.001 i 30.000
Entre 30.001 i 50.000

21,36%

256

150

1,706666667

Entre 50.001 i 100.000

15,81%

190

150

1,266666667

Entre 100.001 i 500.000

25,52%

306

150

2,04

TOTAL

100,0%

1.200
enquestes

1.200
enquestes

DEMARCACIONS

ABSOLUTS

%

MOSTRA
proporcional

MOSTRA PER
TREBALL DE CAMP

Coeficient de
ponderació

BARCELONA

3.933.934

66,52%

798

664

1,201807229

TARRAGONA

792.299

13,40%

161

183

0,87978142

GIRONA

753.576

12,74%

153

204

0,75

LLEIDA

434.041

7,34%

88

148

0,594594594

TOTAL

5.913.850

100,0%

1.200

1.200
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