
A) Grau de satisfacció de viure a la ciutat

B) Importància i satisfacció vers els següents
aspectes*:

1. Seguretat ciutadana
2. Neteja de la ciutat
3. Medi ambient
4. Estat de l’espai públic
5. Oportunitats de feina
6. Activitats culturals i d’oci
7. Serveis a les persones amb dificultats
8. Serveis sanitaris
9. Serveis educatius
10. Transport públic
11. Trànsit
12. Aparcament
13. Convivència entre la gent del municipi
14. Oferta comercial

C) Valoració del posicionament respecte a la
majoria de municipis de Catalunya

D) Valoració de la gestió municipal

Presentació i objectius

Què us ofereix?

Metodologia

I en relació als 
municipis d’una 

dimensió similar?

Com es 
posiciona el seu 

municipi en 
relació al conjunt 

de Catalunya? 

L’Índex de Satisfacció Municipal és una eina:

L’Índex de Satisfacció Municipal és un instrument que
GESOP posa a disposició dels ens locals per avaluar la
satisfacció dels ciutadans respecte la seva localitat a
nivell general i en relació a una sèrie d’aspectes
rellevants en la vida municipal.

Indicadors d’estudi

La metodologia que es proposa seguir per l’elaboració del
treball presenta les següents característiques:

Tècnica d'investigació : Entrevistes telefòniques
assistides per ordinador a través del sistema CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Àmbit geogràfic : el municipi.

Univers : ciutadans empadronats al municipi de 16 i més
anys que hi resideixin com a mínim des de fa un any.

Número d’entrevistes : 400

Marge d’error : 5%

Disseny de la mostra : quotes creuades de sexe i edat,
d’acord a la distribució real de la població.

Els resultats

• Un informe de resultats , on s’exposaran les dades
obtingudes, posant especial èmfasi en la diferenciació
per segments de població.

• Unes tabulacions de les dades amb els resultats
creuats per les principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari.

• La base de dades que incorporarà totes les variables
de l’estudi i us permetrà fer una explotació pròpia dels
resultats.

GESOP lliurarà a cada client:

� Comparable, ja que us oferirem els resultats del
vostre municipi al costat dels del conjunt de
Catalunya, del vostre àmbit territorial i de les localitats
de la mateixa grandària que la vostra, amb la qual
cosa podreu posicionar la vostra ciutat respecte a
la resta .

� Completa , ja que recull la satisfacció dels ciutadans
sobre la vida a la ciutat, a partir de variables
tangibles sobre els aspectes rellevants al municipi,
però també recollint el component emocional que
identifica a la persona amb la seva localitat.

� Sintètica , ja que finalment recull la informació
obtinguda en un indicador sintètic de satisfacció amb
la localitat.

� Útil , perquè us permetrà conèixer l’estat d’opinió dels
ciutadans i quins són els punts forts i febles de la
vostra localitat, informació que us ha de servir per
orientar millor la vostra actuació.

* Cada client podrà afegir fins a dos ítems més. Aquests no es tindran en compte a l’hora d’establir les comparacions amb la resta d’àmbits.

Índex de 
Satisfacció 
Municipal

Índex de Satisfacció Municipal
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Índex de satisfacció 
municipal

7,8

Satisfacció de viure al 
municipi:

6,4

Satisfacció amb la gestió 
municipal:

Els nostres productes:

L’Òmnibus de GESOP

Avaluació de la Qualitat d’un Servei

Impacte dels Cursos de Formació

Treball de Camp

Índex de Satisfacció Municipal

Mobilitat

Estudi ExpressCiutadà Anònim

? ?

Municipi Catalunya Municipi Catalunya

5,9?

Municipi Catalunya

Posicionament respecte 
altres municipis

Vostè creu que al seu municipi es viu millor, igual  o pitjor 
que a la majoria de municipis de Catalunya?

Saldo (millor – pitjor) = + 23,8

Valori de 0 a 10 el seu grau de satisfacció amb els  
següents aspectes:

On es posiciona el seu municipi?

9,8

42,8
33,6

13,8

pitjor igual millor Ns/Nc
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6,1
5,9

4,8
4,0

Convivència entre la gent del municipi
Serveis educatius

Activitats culturals i d'oci
Oferta comercial
Transport públic

Estat de l'espai públic
Serveis sanitaris

Seguretat ciutadana
Medi ambient

Neteja de la ciutat
Serveis a les pers. amb dif icultats

Trànsit
Aparcament

Oportunitats de feina

8,2

Dimensió de 
municipi*

6,9

Dimensió de 
municipi*

6,1

Dimensió de 
municipi*

+23,8?

Municipi Catalunya

+38,5

Dimensió de 
municipi*

* Les dades incloses de la dimensió de municipi fan referència als municipis de menys de 5.000 habitants. Cada client disposarà
de les dades de la dimensió a la que correspongui el seu municipi (menys de 5.000; de 5.000 a 10.000; de 10.000 a 20.000; de
20.000 a 50.000; de 50.000 a 100.000; de 100.000 a 200.000 o més de 200.000 habitants).
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