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1. Introducció

Mitjançant Decret 1/2005, d’11 de gener, el Govern de la Generalitat de Catalunya va
procedir a la creació del Centre d’Estudis d’Opinió. A proposta del conseller d’Economia i
Finances, el Govern nomena el senyor Gabriel Colomé, director del Centre d’Estudis
d’Opinió.
La finalitat del centre es basa en els principis d’objectivitat i neutralitat en l’actuació
d’igualtat en l’accés a les dades i de respecte als drets dels ciutadans i al secret estadístic.
Les enquestes són un instrument de coneixement que està al servei del Govern i de la
Societat. El Govern necessita saber l’opinió de la societat, per poder actuar. Altres
objectius del Centre d’Estudis d’Opinió és el de ser propers a tots els departaments de la
Generalitat i ens, per tal de definir conjuntament, criteris tècnics a seguir en el disseny i el
desenvolupament, així com, l’assistència tècnica i científica per tal de vetllar per la qualitat i
els resultats tècnics dels estudis.
Uns dels objectius, ara i sempre, del Centre d’Estudis d’Opinió és el de ser propers a tots
els departaments de la Generalitat i ens, per tal de definir conjuntament, criteris tècnics a
seguir en el disseny i el desenvolupament, així com, l’assistència tècnica i científica per tal
de vetllar per la qualitat i els resultats tècnics dels estudis.
Tenir la pròpia Llei com a Centre d’Estudis d’Opinió, era un projecte que s’ha fet realitat
amb la votació al Parlament el dia 11 de juliol de 2007. A partir d’aquesta data el Centre
d’Estudis d’Opinió serà un organisme autònom, però mantindrà la seva filosofia com fins
ara.
Per aquest motiu en aquesta ocasió volem recollir la trajectòria del Centre d’Estudis
d’Opinió, fent una petita recopilació del què ha estat aquest període innovador com a
centre, encarregat de les enquestes i estudis del govern (d’intenció de vot, valoració de
líders polítics i postelectorals) d’una manera objectiva i transparent, depenent de l’Institut
d’Estadística de Catalunya.

Gabriel Colomé
Director
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2. Legislació Registre Públic d’Estudis d’Opinió -antecedents i actualitat-

a. Normativa sobre el Registre Públic d’Estudis d’Opinió (RPEO) per ordre cronològic:
¾ Resolució 427/V del Parlament de Catalunya, el 28 d’octubre de 1997 (BOP
11.11.97) sobre l’accés a les enquestes i estudis d’opinió elaborats amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat.
¾ Decret 25/98, de 4 de febrer sobre coordinació d’estudis i enquestes d’opinió i
creació del Registre públic d’enquestes i estudis d’opinió de la Generalitat de
Catalunya.
 Aquest Decret atribuïa les competències al Departament de la Presidència i
encomanava la seva execució a la Direcció General d’Avaluació i Estudis
(DGAE).
¾ Resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya (BOP 22.04.02), sobre la
modificació del Decret que regula els estudis i les enquestes d’opinió de la
Generalitat.
¾ Decret 334/2002, de 3 de desembre, pel qual es dona una nova regulació al
Registre Públic d’enquestes i estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya, el qual
entra en vigor l’1 de gener de 2003.
¾ Decret 67/2003, de 18 de març, de reestructuració parcial pel Departament de la
Presidència i d’atribució de funcions a l’Institut d’Estadística de Catalunya.
¾ Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d'estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes
i els estudis d'opinió de la Generalitat.
 Aquesta modificació de la Llei d’estadística de Catalunya de 1998 amplia l’àmbit
conceptual i normatiu de l’estadística oficial catalana per tal d’abastar els estudis
d’opinió d’interès de la Generalitat. Al mateix temps, es regula legalment el
Registre Públic d’Estudis d’Opinió a càrrec de l’Idescat, el qual ha de contenir les
referències sobre els estudis d’opinió que tenen per objecte les preferències i les
prioritats polítiques o socials dels ciutadans.
¾ Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l’elaboració i la publicitat dels
estudis d'opinió de la Generalitat. Del qual cal destacar:
 Article 43 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
En la secció sisena, aquesta nova modificació de la Llei d’estadística de
Catalunya de 1998 redefineix l’àmbit conceptual i normatiu de les enquestes
d’intenció de vot o de la valoració dels partits polítics, els estudis postelectorals i
els estudis d’avaluació de polítiques o serveis del Govern de la Generalitat i els
altres que siguin rellevants per a l’acció de govern, tots els quals es qualifiquen
com a estudis d’opinió de la Generalitat.
 A través de la disposició addicional segona, el govern es compromet a presentar
al Parlament en el termini màxim de nou mesos un projecte de llei que reguli
aquest Decret. I és que l’Estatut ja reconeix la competència exclusiva de la
Generalitat en aquesta matèria. La Llei d’Estadística de Catalunya de l’any 1998
va crear el marc legal per desenvolupar aquesta competència i per adequar el
seu marc normatiu als canvis propis de l’estadística. En aquest sentit, i en

4

compliment de la Resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya, l’any 2002 el
govern va establir una nova regulació sobre la coordinació dels estudis i les
enquestes d’opinió i l’any 2003 va aprovar el decret que traspassava a l’Idescat
les funcions de coordinació i elaboració dels estudis d’opinió. En aquest sentit, i
preveient el corresponent desplegament reglamentari, es va modificar la Llei
d’Estadística de Catalunya. Finalment, l’any 2004 la Llei de mesures fiscals i
administratives de 2004 introduïa una darrera modificació que afectava
fonamentalment la definició dels “estudis i enquestes d’opinió”, i que regula el
Decret 1/2005 aprovat pel Govern.
¾ Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió. Per mitjà d’aquesta llei, el
Centre d’Estudis d’Opinió s’extreu de l’àmbit de l’Institut d’Estadística de Catalunya i
passa a configurar-se com un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit
al Departament d’Economia i Finances, amb l’objectiu de continuar la tasca iniciada
per l’actual Centre d’oferir un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els
ciutadans que tinguin interès en l’evolució de l’opinió pública a Catalunya.

b. Normativa sobre l’homologació d’empreses o entitats que realitzin enquestes i estudis
d’opinió:
¾ Resolució del concurs d’homologació. L’acord de Govern de 6 de març de 2000,
va autoritzar al Departament de la Presidència a convocar un concurs públic per a
l’homologació d’empreses o entitats que realitzessin enquestes i estudis d’opinió. Un
cop efectuat el concurs, Resolució de 23 de juny de 2000, d’homologació de sis
empreses (Demoscopia, Opina, Voxpública, line Staff, Instituto Dym, Metra Seis),
homologació prorrogada per l’any 2001.


La resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya, de 6 de març de 2002, va
instar el Govern a aclarir el procés d’homologació de les empreses que elaboren
les enquestes i estudis d’opinió. Alhora, el Decret 334/2002 establia també
expressament que “el Departament de la Presidència homologarà les empreses
que faran les enquestes i els estudis d’opinió”. La resolució d’aquest concurs es
va fer en data 15 de gener de 2003 i es varen homologar divuit empreses
(Auren, BCF’93, EMEV, Demoscopia, ECO, Facts&Trends, Gabinet Gaudí,
Gabise, ICC, DEP, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, DYM, Line Staff,
Metra SEis, Opina, Opinòmetre, Sepal i VoxPublica) per a tot l’exercici 2003.



En el Decret 1/2005, d’11 de gener, Títol V, article 21. Del procediment. El
Departament d'Economia i Finances homologarà les empreses que faran els
estudis d'opinió d'interès de la Generalitat, d'acord amb la normativa aplicable en
matèria de contractació pública, sol·licitant el informe tècnic del Comitè de
Supervisió i Seguiment. L'homologació serà vinculant per als departaments i els
organismes de la Generalitat de Catalunya, per un termini màxim de tres anys,
des de la publicació de l’adjudicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Resolució de l’Acord marc d’homologació d’empreses de 19 de juny
de 2006, pel qual s’homologuen 14 empreses.
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3. Normativa i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió.

El Decret 1/2005, d'11 de gener, regula l’elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de
la Generalitat.
El Decret es divideix en cinc títols. El títol I regula els estudis d'opinió de la Generalitat de
Catalunya, establint la seva tipologia, els principis d'actuació respectant els recollits a la
Llei, així com la realització dels estudis d'opinió, amb submissió a la normativa reguladora
dels contractes de les administracions públiques per tal de garantir la transparència. Així
mateix, es regulen separadament els estudis d'opinió en matèria política i electoral i els
relatius a l'avaluació de polítiques o serveis. Cal destacar, quant als primers, la necessitat
d’un criteri de màxima publicitat, tant en la publicació del pla anual de treball com en
l'avançament al Parlament de Catalunya, dels resultats provisionals. Respecte dels estudis
d’avaluació de polítiques o serveis, es preveu la directa participació dels departaments en
l’elaboració dels plans, així com la consecució de la màxima transparència en la seva
realització.
En la reunió del Comitè de Supervisió i Seguiment del dia 23 de maig de 2005, s’aprova el
Reglament del Comitè de Supervisió i Seguiment, el qual regula les funcions que li
pertoquen.

Llei 6/2007, del 17 de juliol de 2007 del Centre d’Estudis d’Opinió, per la qual s’extreu de
l’àmbit de l’Institut d’Estadística de Catalunya i passa a configurar-se com un organisme
autònom administratiu, adscrit al Departament d’Economia i Finances, amb l’objectiu de
continuar la tasca iniciada per l’actual Centre d’oferir un servei rigorós i de qualitat a totes
les institucions i els ciutadans que tinguin interès en l’evolució de l’opinió pública a
Catalunya.
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4. Comitè de Supervisió i Seguiment del Centre d’Estudis d’Opinió.



El Comitè de Supervisió i Seguiment, és l’encarregat de planificar i programar les
funcions que li corresponen d’acord amb el Decret 1/2005, en relació amb els
estudis d’opinió i vetllar per la qualitat tècnica dels estudis, així com fixar els criteris
sobre la periodicitat i contingut.
Aquest Comitè aprova el Pla Anual d’estudis d’opinió que proposi el Centre d’Estudis
d’Opinió, així com, informa amb caràcter previ a la seva aprovació per cada
departament, els aspectes tècnics dels plans anuals d’estudis d’opinió sobre
avaluació de polítiques o serveis de la Generalitat de Catalunya.
En data 1 d’abril de 2005 es va fer la primera reunió, en la qual es va constituir el
Comitè de Supervisió i Seguiment, format per un President, un Secretari i 12 vocals.
En la qual també, es va aprovar el Pla anual d’enquestes 2005 del Centre d’Estudis
d’Opinió. S’han realitzat (des de l’1 d’abril al 30 de desembre de 2005), un total de
cinc reunions d’aquest Comitè.



A partir de l’entrada en vigor de la Llei 6/2007 del 17 de juliol, el Comitè de
Supervisió i Seguiment passa a anomenar-se Consell Rector i estarà format per
una persona experta en ciències polítiques i socials, econòmiques o estadístiques
proposada per cadascun dels grups parlamentaris; tres persones entre els
catedràtics i els professors vinculats a les universitats de Catalunya, i tres persones
proposades pel Govern. Així mateix, el Govern nomenarà president a un dels
membres d’aquest òrgan.
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5. Centre d’Estudis d’Opinió
La finalitat del centre es basa en els principis d’objectivitat i neutralitat en l’actuació,
d’igualtat en l’accés a les dades i de respecte als drets de la ciutadania i al secret estadístic.
Les enquestes són un instrument de coneixement que està al servei del Govern i de la
societat. El Govern necessita saber l’opinió de la societat, per poder actuar.
Uns dels objectius del Centre d’Estudis d’Opinió és el de ser propers a tots els
departaments de la Generalitat i ens que en depenen, per definir conjuntament criteris
tècnics a seguir en el disseny i el desenvolupament dels estudis d’opinió, així com
l’assistència tècnica i científica per tal de vetllar per la qualitat i els resultats tècnics dels
estudis.
Aquesta memòria per al Parlament de Catalunya, és la primera que elabora el Centre
d’Estudis d’Opinió, i pretén fer un recull del que ha estat periode innovador com a centre,
encarregat de les enquestes i estudis del Govern (d’intenció de vot, valoració de líders
polítics i postelectorals) d’una manera objectiva i transparent.
Ha estat un període de transició marcat pel traspàs d’ubicació i de competències amb
responsabilitats de seguiment, control i assessorament, així com la creació d’un banc de
dades de totes les enquestes efectuades pel Govern.
Les tasques dutes a terme pel Centre d’Estudis d’Opinió durant aquest temps, es
distribueixen en tres àmbits: en primer lloc, la planificació i l’anàlisi de l’àrea tècnica; a
continuació la pròpia producció estadística dels estudis elaborats íntegrament al CEO; i, en
darrer lloc, la coordinació dels estudis provinents d’altres Departaments de la Generalitat,
que inclou les tasques d’assessoria i control de qualitat dels mateixos.

a. Tasques desenvolupades pel Centre d’Estudis d’Opinió:
•

Planificació i anàlisi: s’inclouen les tasques relatives a la definició de les línies de
recerca que s’han de posar en pràctica al llarg de l’any, així com també les referents al
control de qualitat, que tenen com a objectiu introduir les millores metodològiques
disponibles tant en els estudis propis del CEO com en aquells altres en els que el CEO
realitza una tasca d’assessorament. Això inclou tant el disseny integral de projectes determinació de les mostres, redacció i test dels qüestionaris- com l’anàlisi dels
resultats, a partir de l’aplicació de les diferents tècniques d’anàlisi estadística com ara
l’anàlisi de sèries temporals, vàlida per a la interpretació de les dades extretes del
Baròmetre d’Opinió Política que es duu a terme de forma periòdica. Paral.lelament, dins
d’aquest àmbit s’inclouen també les tasques de formació contínua –cursos de formació,
assistència a seminaris i congressos, participació en simposis i jornades tècniques- i les
relatives a la planificació de la difusió dels resultats –elaboració d’informes
especialitzats, articles de divulgació, i presentació de papers i ponències en el marc de
trobades amb professionals de l’àmbit català, espanyol i internacional-.
Així mateix, es dinamitza la recerca i el coneixement dins l'àmbit d'investigació del CEO,
a través de convenis amb universitats i instituts de recerca i amb la participació en
projectes de recerca per tal de potenciar els estudis actitudinals al país

•

Producció estadística: s’inclouen totes les tasques necessàries per a un correcte
disseny i execució dels estudis previstos. S’inicia el procediment amb la redacció d’un
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primer esborrany de qüestionari, el qual haurà de passar per diversos controls de
qualitats i tests fins a esdevenir definitiu. Paral·lelament, es decideixen la resta de
paràmetres tècnics que han de constituir la base de la fitxa tècnica de l’estudi, com ara
el tipus de mostreig, la grandària, la distribució, i la proporcionalitat o ponderació de la
mostra i el mètode de recollida de la informació. Dins d’aquest apartat s’inclouen totes
aquelles funcions realitzades de forma consultiva des del CEO per garantir un nivell de
qualitat adequat dels estudis duts a terme per altres Departaments de la Generalitat i
Ens que en puguin dependre.
El CEO s’encarrega d’efectuar fases de control d’empresa encarregades de la
realització del treball de camp, que assumeix, sota la supervisió i seguiment del CEO,
les funcions d’adaptar el qüestionari per al mètode de recollida de la informació (C.A.T.I.
si és telefònic, C.A.P.I. si es presencial, etc), la realització material de les enquestes, la
depuració i la tabulació dels resultats segons un pla prèviament definit i acordat amb el
CEO, així com totes aquelles altres tasques explicitades al plec de condicions tècniques
inclòs en la documentació de la contractació, que es considerin necessàries per garantir
un bon funcionament de l’estudi i una qualitat adequada en la recollida i classificació de
les dades. Durant aquesta fase, els tècnics del CEO tenen accés a un seguiment in situ
des de la pròpia empresa per monitoritzar totes les tasques del treball de camp que
s’estan realitzant.
•

Coordinació i assessoria: dins d’aquest apartat s’inclouen totes aquelles funcions
realitzades de forma consultiva des del CEO per garantir un nivell de qualitat adequat
dels estudis duts a terme per altres Departaments de la Generalitat i ens que en puguin
dependre.

b. Pla de treball anual del Centre d’Estudis d’Opinió
Pla anual de treball
Núm. estudis assentats RPEO

2005
4

2006
16

2007
8

c. Estudis propis assentats al Registre Públic d’Estudis d’Opinió (RPEO)

Períodes
Núm. d'estudis
assentats

26/06/05
01/12/05

16/01/06
19/12/06

09/01/07
05/07/07

Total

4

16

8

28

*annex 1

El Centre d’Estudis d’Opinió, també té com a objectiu la continuació de la sèrie de
Baròmetres d’Opinió Política iniciats l’octubre del 2004, amb la realització de 4 onades
distribuïdes al llarg de l’any a intervals trimestrals. A partir de la informació recollida en
aquests estudis, s’ha desenvolupat un índex sintètic per mesurar el grau de satisfacció
política existent a la societat catalana al llarg de cadascuna d’aquestes onades. Aquest
índex reflecteix, tant els components estructurals de la satisfacció o insatisfacció política,
com també els aspectes més conjunturals de la mateixa.
Tanmateix, s’han iniciat un conjunt d’estudis dirigits a aportar més dades sobre el
posicionament de la ciutadania davant temes cabdals de la política, així com també sobre el
seu grau d’implicació i comportament en temes relacionats amb la política. Així, un altre
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dels reptes és la realització d’estudis sobre la cultura política dels catalans i sobre les
motivacions i implicacions de l’abstencionisme, on s’exploren els diferents perfils
actitudinals, ideològics i sociodemogràfics que s’amaguen rere aquest comportament.
Des d’una perspectiva més conjuntural, recollir les opinions i preferències dels catalans
respecte a la situació política, en general, i respecte al nou Estatut d’Autonomia de
Catalunya i el seu conseqüent referèndum, en particular, és també un dels objectius
d’estudi d’enguany per part del CEO.
Finalment, la preeminència que dins la societat catalana està adquirint el fenomen de la
immigració el constitueix en un factor rellevant d’estudi que cal analitzar amb deteniment.
La realització d’un estudi pilot a la població immigrant resident a Catalunya que serveixi
com a primer treball exploratori per, d’un costat, tenir una primera mesura de les actituds i
valors socials, morals, i polítics dels immigrants en el nostre país, així com, d’una altra
banda, experimentar amb una estructura metodològica adequada per fer front a les
especificitats inusuals que presenta la realització d’enquestes a aquest univers d’estudi, ha
estat una altre fita del centre.

d. Departaments de la Generalitat i/o Ens
Departaments de la Generalitat i/o Ens
Núm. d'estudis assentats
Històric RPEO núm. 306 conté 142 estudis

2005
10

2006
47
142

2007
13

Total
70

2007
2

Total
11

* Annex 1

e. Reunions mantingudes pel Comitè de Supervisió i Seguiment
Any
Comitè de Supervisió i Seguiment

2005
6

2006
3

f. Convenis
•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya i el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), per tal d’articular mesures, mitjançant les
quals el CIS i l’IDESCAT-CEO puguin iniciar un programa d’elaboració d’activitats
conjuntes, que impulsin el desenvolupament d’investigacions sobre temes d’opinió
pública i d’investigació social aplicada, i que contribueixi al foment de les disciplines
de sociologia i de la ciència política.

•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya i Universitats (UAB i UPF)
per a l’accés al banc de dades i recerca a partir de les dades pròpies o per conveni
amb altres centres.
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•

Conveni de pràctiques entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre d’Estudis
d’Opinió i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al alumnes de Màrqueting
Polític: Estratègies i comunicació política.

•

Conveni de pràctiques de cooperació educativa per a l’alumnat de primer i segon
cicles (no curriculars) entre el Centre d’Estudis d’Opinió i la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

•

Conveni de pràctiques entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre d’Estudis
d’Opinió i la Universitat Autònoma de Barcelona de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia, per la col·laboració en Estudis i Projectes.

•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
per a l’accés al banc de dades i recerca a partir de les dades pròpies o per conveni
amb altres centres.

•

Conveni de col.laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre d’Estudis
d’Opinió i la Universitat Pompeu Fabra i, per a la realització de pràctiques dels
estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.

•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i l’Institut de Ciències Politiques i socials de Barcelona.
per a l’accés al banc de dades i recerca a partir de les dades pròpies o per conveni
amb altres centres.

•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i la Fundació Carles Pi i Sunyer, per a l’execució de projectes
de recerca i banc de dades.

•

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i Comissions Obreres de Catalunya, per a l’execució de
projectes de recerca i banc de dades.



Conveni marc de col.laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per a dipositar en
el Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya,
totes les dades provinents de les diferents enquestes que dugui a terme el CAC.
Execució conjunta de projectes de recerca a partir del banc de dades de l'ldescatCeo.

•

Conveni de pràctiques entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre d’Estudis
d’Opinió i la Universitat Abat Oliva de Barcelona per a la realització de pràctiques
dels estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.

•

Conveni de col.laboració
entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i el Departament de la Presidència, per a l’elaboració d’un
estudi sobre la Percepció Ciutadana de les Polítiques Públiques del Govern de la
Generalitat de Catalunya.

•

Conveni de col.laboració
entre l’Institut d’Estadística de Catalunya. Centre
d’Estudis d’Opinió i el Parlament de Catalunya, per a l’elaboració realitzar un

11

Estudi d’opinió sobre la imatge que els catalans tenen del Parlament de Catalunya i
com valoren la institució.

g. Seminaris
El Centre d’Estudis d’Opinió i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i
Sociologia de Catalunya varen organitzar un cicle de seminari: EFECTES DELS CANVIS
SOCIALS EN EL DISSENY DE LA MOSTRA ESTADÍSTICA: PROPOSTES DE MILLORA,
per tal de reflexionar des del rigor sobre diversos aspectes que esdevenen cabdals per a la
bona pràctica professional d’aquelles persones que treballen amb enquestes i/o estudis
d’opinió, al qual hi van participar un nombre de 20 persones expertes en la matèria.
Barcelona, setembre 2005.

Barcelona, gener de 2008
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annex 1

RPEO

DATA

NOM DE L'ESTUDI

2005

292

01/12/2004

Els catalans i el comerç just i solidari

293

26/06/2005

Baròmetre d'opinió política

294

07/07/2005

Opinió de la ciutadania sobre la funció pública catalana

295

13/07/2005

L'opinió sobre l'administració de justícia a Catalunya

296

27/07/2005

Els serveis d'informació i atenció als ciutadans

297

04/10/2005

Enquesta de valoració de les polítiques del Govern de la Generalitat

298

20/10/2005

Índex de percepció de la seguretat a FGC (IPS)(1a. Fase)

299

28/10/2005

Post test de la Campanya "Dóna corda al català"

300

02/11/2005

La proposta de nou Estatut d’Autonomia de Catalunya

301

09/11/2005

Debat de política general

302

16/12/2005

Els crèdits ràpids

303

15/11/2005

Índex de Satisfacció política a Catalunya

304

01/12/2005

Baròmetre d'Opinió Política

305

01/12/2005

Joguines i consum responsable de joguines

306

16/01/2006

Arxiu històric del Departament de la Presidència

307

16/01/2006

Servei de bombers

308

16/01/2006

Report anual 1998 sobre l’activitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

309

16/01/2006

La Cultura popular en un projecte d'identitat nacional

310

16/01/2006

Demografia: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones.

311

16/01/2006

Enquesta electoral

312

16/01/2006

Enquesta lingüística ús del català

313

16/01/2006

Llengua Catalana

314

16/01/2006

Els valors dels catalans

315

16/01/2006

Conflicte Cope

316

16/01/2006

Joves, món laboral

317

16/01/2006

Els ajuntaments i la immigració

2006

318

16/01/2006

Sobre Politica lingüística

319

16/01/2006

Imagen de Cataluña en la prensa

320

16/01/2006

Auditoria de qualitat dels serveis d'Atenció al públic de la Generalitat de Catalunya.

321

16/01/2006

Paper del Voluntariat en els àmbits d'actuació municipal

322

16/01/2006

Comportament sobre la lectura de diaris en català

323

16/01/2006

Alternatives a l'actual llei electoral

324

16/01/2006

Externalització de la Generalitat de Catalunya

325

16/01/2006

Isa 2000

326

16/01/2006

Debat de política general 2000

327

16/01/2006

Externalitzar i privatitzar

328

16/01/2006

Revisió del Model d'organització territorial

329

16/01/2006

Moviment voluntariat. Llei

330

16/01/2006

Programa " Catalunya Hoy"

331

16/01/2006

Informe Integració economia domèstica

332

16/01/2006

333

16/01/2006

Pacte CIU-PP
Estudi retirat per no complir amb els termes que la normativa vigent li és d'aplicació Departament
de la Presidència 30/05/06)

334

16/01/2006

Interrelació variables demogràfiques

335

16/01/2006

Reculls de Premsa sobre estudis
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336

16/01/2006

Seguretat pública de Catalunya

337

16/01/2006

Llibre blanc del tercer sector civicosocial

338

16/01/2006

Les dones a Catalunya. Estadístiques

339

16/01/2006

Premis literaris

340

23/01/2006

Serveis d'informació i atenció als ciutadans 2ª fase

341

31/01/2006

Índex de satisfacció política a Catalunya, 2º semestre

342

06/02/2006

Consum responsable i endeutament de les llars a Catalunya

343

15/02/2006

Estudi de la Cultura Política dels Catalans

344

10/03/2006

La participació política de la societat catalana. Enquesta pilot als abstencionistes catalans

345

22/03/2006

Estudi sobre la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel Govern de la
Generalitat de Catalunya

346

03/04/2006

Baròmetre d'opinió política

347

19/04/2006

Els usuaris del 012. Satisfacció amb el servei per a 2005

348

24/04/2006

Referèndum de l'Estatut de Catalunya

349

03/05/2006

Avaluació dels plans pilot per a l'impuls del coneixement i l'ús de la llengua catalana 2005

350

18/05/2006

Índex de la Satisfacció Política a Catalunya

351

19/05/2006

Enquesta sobre la situació política de Catalunya

352

09/06/2006

Enquesta sobre el Referèndum de l'Estatut de Catalunya

353

09/06/2006

Enquesta de satisfacció d'assegurats d'atenció primària, hospitalària sociosanitària i de salut
mental per l'any 2003-2004

354

12/06/2006

Situació política i comportaments electorals. Document de síntesi

355

12/06/2006

Coneixement i seguiment de l'opinió pública en relació a les àrees d'actuació del Govern

356

15/09/2006

Estudi sobre el treball a les presons a Catalunya

357

21/06/2006

Sondeig a la immigració. Estudi pilot sobre el perfil de la immigració marroquina, equatoriana,
romanesa i xinesa instal.lada a Catalunya.

358

18/07/2006

Baròmetre d'Opinió Politica. Juliol 2006

359

25/07/2006

Estudi d'opinió sobre percepció ciutadana de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat
de Catalunya

360

27/07/2006

Perfil mediàtic dels electors dels partits parlamentaris

361

03/08/2006

Índex de la satisfacció política a Catalunya- juliol 2006

362

09/10/2006

Avaluació del programa "Voluntaris per la llengua 2004"

363

13/10/2006

Baròmetre d'opinió política. Octubre 2006

364

27/10/2006

Estudi quantitatiu d'investigació de l'ús de les noves tecnologies per part de la ciutadania i la seva
aplicació als serveis d'atenció ciutadana de la Generalitat

365

06/11/2006

Índex de satisfacció política a Catalunya. Octubre 2006

366

17/11/2006

Percepció social de l'educació superior a Catalunya

367

04/12/2006

Baròmetre d'Opinió Política novembre 2006

368

04/12/2006

Índex de satisfacció Política

369

19/12/2006

Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya

370

09/01/2007

Pla d'Enquestes de Satisfacció del CatSalut- 2002-2004

371

09/01/2007

Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut. Urgències 2005-2006

372

25/01/2007

Enquesta sobre Participació Política a Catalunya

373

19/02/2007

374

01/03/2007

Els usuaris del 012: satisfacció amb el servei per a 2006
Valors bàsics, circumstàncies vitals i orientacions polítiques: Estudi pilot a la província de
Barcelona

375

11/04/2007

Baròmetre d'opinió política març 2007 BOP 8

376

19/04/2007

Percepció de nivell de vida i actituds davant de la política

377

02/05/2007

ISP. Índex de la Satisfacció Política a Catalunya. Abril 2007

378

02/05/2007

Estudi qualitatiu sobre la campanya "Dóna corda al català 2006: el català va amb tu"

379

02/05/2007

El paper de la llengua entre els consumidors

2007
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380

14/05/2007

Índex de percepció de seguretat a FGC (ISP) (2a fase)

381

14/05/2007

ISC Índex de satisfacció clients 2005

382

14/05/2007

Estudi demanda potencial Lleida-La Pobla de Segur

383

14/05/2007

Enquesta de la qualitat de la informació. Projecte Avatars (2005)

384

17/05/2007

Hàbits de consum de la gent gran. Maig 2006

385

30/05/2007

Enquesta sobre la posició de la població catalana davant de la Llei 28/2005
De mesures sanitàries contra el tabaquisme. Desembre 2005

386

30/05/2007

Enquesta sobre la posició de la població catalana davant de la Llei 28/2005
De mesures sanitàries contra el tabaquisme. Juny 2006

387

30/05/2007

Enquesta sobre la posició de la població catalana davant
la Llei 28/2005 de mesures sanitàries contra el tabaquisme. Onada 3 (Març 2007)

388

21/06/2007

Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel Govern de Catalunya

389

29/06/2007

Els valors democràtics, 30 anys després del 15 de juny de 1977

390

05/07/2007

Òmnibus. Juliol 2007

391

25/07/2007

Baròmetre d'Opinió Política juny 2007-BOP 9

392

03/08/2007

Índex de satisfacció del client ISC (desembre 2006)

393

03/08/2007

Índex de seguretat percebuda IPS (desembre 2006)

394

13/08/2007

395

03/09/2007

Índex de Satisfacció Política . Agost 2007. ISP núm 8
Estudi sobre les representacions simbòliques de la identitat nacional formes d'apropiació dels
símbols polítics entre els joves.

396

07/09/2007

Perfil mediàtic dels electors dels partits parlamentaris 2006

397

20/09/2007

Investigació quantitativa sobre la percepció de la línia Lleida- la Pobla de Segur 2006

398

08/10/2007

Joves i Participació a Catalunya 2005

399

16/10/2007

Enquesta sobre le Debat de Política General. Octubre 2007

400

25/10/2007

Baròmetre d'Opinió Política. Octubre 2007. BOP 10

401

23/11/2007

Índex de Satisfacció Política ISP 9

402

26/11/2007

Òmnibus II

403

27/11/2007

El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

404

20/12/2007

Baròmetre d'Opinió Política novembre 07

405

04/01/2008

ISP Índex de Satisfacció Política a Catalunya ISP núm 10

406

25/01/2008

Valoració del Govern
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