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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ
ANUNCI pel qual es publica la modificació del Pla 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió, dels estudis
electorals, de valoració de líders i postelectorals.
El 27 de novembre de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Pla anual de treball
per al 2018 dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals del Centre d'Estudis d'Opinió, aprovat
pel Consell Rector en la sessió celebrada el 14 de novembre de 2017.
El 4 de juliol de 2018 el Consell Rector del Centre ha acordat modificar el Pla de manera que s'hi incorpora una
enquesta sobre Context polític el mes de desembre de 2018.
Per tant, pel que fa als estudis d'opinió electorals, de valoració de líders i postelectorals el Pla 2018 definitiu
inclou:
Tres Baròmetres d'Opinió Política el treball de camp dels quals es durà a terme en els següents períodes: la
primera onada els mesos de febrer i/o març, la segona el juny i/o el juliol, i la tercera l'octubre i/o el
novembre, i s'emprarà la metodologia d'enquesta personal (CAPI).
Una enquesta sobre el Debat de política general que es realitzarà quan se celebri el debat al Parlament de
Catalunya, amb metodologia d'enquesta telefònica (CATI).
Dues enquestes sobre Context polític, una el primer semestre de l'any, amb metodologia CAPI)i una altra el
mes de desembre amb metodologia CATI.
La qual cosa es publica de conformitat amb el que disposa l'article 7.3 del Decret 14/2010, de 9 de febrer,
d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió.

Barcelona, 4 de juliol de 2018

Montserrat Baras Gómez
Presidenta del Consell Rector
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