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FITXA TÈCNICA. 

Treball: Duodècima onada del Baròmetre d’Opinió Ciutadana de la ciutat de 

València.  

Objectius: 
Conéixer l’impacte de la COVID-19 en la ciutadania.  
Mesurar les característiques bàsiques de les vivendes de la ciutat. 
Conéixer el nivell de compliment per part de la ciutadania dels hàbits i accions recomanats 
per a prevenir la malaltia. Mesurar quin percentatge de la població té o ha tingut a l’últim mes 
algun dels símptomes associats a la COVID-19. Descripció dels símptomes, duració i 
diagnòstic rebut. 
Conéixer el nivell de compliment del confinament per part de la ciutadania. Motius per a eixir 
de casa, mitjà de transport utilitzat i contacte amb persones no residents en la llar. Mesurar 
els canvis que ha experimentat la ciutadania quant a la realització d’activitats diàries a 
conseqüència del confinament. 
Conéixer la situació laboral i econòmica de la ciutadania a conseqüència de la crisi actual. 
Forma de treball i ajudes econòmiques rebudes o demanades. 
Mesurar la percepció de la ciutadania en relació amb la informació que rep sobre la situació 
actual. Conéixer els mitjans de comunicació que utilitza la ciutadania. 
Conéixer les preocupacions i opinions respecte del futur de la ciutadania. 

 
Univers: Població de 18 i més anys empadronada a la ciutat de València. 

Mostra total: 1.150 entrevistes 

Distribució mostral: Mostreig per quotes controlades a nivell de sexe, edat (quatre grups) i 
tipus de llar (llar amb persones menors i llars amb només persones de 65 o més anys). 

 

Mètode d’entrevista: Telefònica.  

Proves del Qüestionari: Abril del 2020. 
 

Data dels treballs de camp: Abril-Maig del 2020. 
 

Horari de les entrevistes: De matí i vesprada, de dilluns a dissabte. 
 

Error teòric per a la ciutat: 2,9% 
 

Empresa encarregada dels treballs de camp: SONMERCA SL 
 

Cost contractació externa (IVA no inclòs): 8.415,00€ 



 

 

Quotes 
 

La grandària mostral total de 1.150 enquestes s’ha arreplegat garantint el 
compliment de certes quotes que permeten representar més adequadament la 
població de la ciutat. La Taula 1 mostra aquestes quotes, tenint en compte el 
percentatge de població de 18 o més que correspon en cada cas. 

 

  Percentatge Quota 

Sexe 
Home 46,8 539 

Dona 53,2 611 

Edat 

18-34 anys 22,3 257 

35-54 anys 37,1 426 

55-64 anys 15,7 180 

65 o més anys 24,9 287 

Persones majors de 64 anys que només viuen amb 
altres persones majors de 64 

Sí 15,1 174 

No 84,9 976 

Persones adultes que conviuen amb menors 
Sí 28,8 332 

No 71,2 818 
Taula 1 Quotes de mostreig obtingudes a partir de les característiques de la població de 18 o més anys que resideix a 
València i de la tipologia de les llars de la ciutat (Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2019) 

  

 L'establiment d'una quota segons nacionalitat va ser també considerat, però 
finalment es va haver de descartar per l'elevada dificultat de trobar persones de 
nacionalitat estrangera per via telefònica. Aquest fet és conseqüència de l'inferior 
percentatge de persones de nacionalitat estrangera que disposen de telèfon fix, en 
comparació amb el percentatge corresponent a les persones de nacionalitat espanyola. 
D'aquesta forma, la població de nacionalitat estrangera apareix infrarepresentada en la 
mostra final obtinguda. 
 


