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Què és?

— És un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que depèn del Depar-
tament d’Economia i Finances.

— Funcionalment és una eina del govern.
— Ofereix un servei rigorós i de qualitat a les institucions i a les persones que tenen

interès en l’evolució de l’opinió pública catalana.

Què fa?

— Realitza les enquestes sobre intenció de vot, valoració de partits i líders polítics i
estudis postelectorals, sobre les quals té la competència exclusiva.

— Controla des de la vessant tècnica la realització dels estudis d’opinió que realit-
za el govern.

— Gestiona el Registre d’Estudis d’Opinió (REO).
— Defineix els criteris tècnics en l’elaboració de les enquestes i els estudis per tal

d’unificar-los, homogeneïtzar-los i en definitiva universalitzar-los.
— Centralitza la supervisió i la recollida de la informació.
— Difon els resultats de les activitats realitzades pel Centre.
— Signa convenis per realitzar estudis conjunts amb universitats i altres institucions

així com per acollir becaris en pràctiques i en cooperació educativa.



El web del centre d’estudis d’opinió

A qui es dirigeix el web?

— Als ciutadans perquè coneguin els estudis que realitza la Generalitat de Catalu-
nya i se’ls informa sobre els seus drets i deures relacionats amb els estudis
d’opinió.

— Als professionals perquè analitzin les matrius de dades.
— A les empreses per facilitar-los la informació rellevant per presentar-se als con-

cursos per dur a terme els treballs de camp o els estudis.
— Als mitjans de comunicació perquè puguin informar sobre els estudis del CEO i

difondre’n el seu contingut.

Pàgina principal

La pàgina principal visualitza els estudis del CEO més recents i facilita el pas cap al Re-
gistre d’Estudis d’Opinió, al Banc de Dades, al Pla Anual d’Enquestes i als estudis més
consultats.

— Al Registre d’Estudis d’Opinió s’inscriuen els estudis d’opinió realitzats per la Ge-
neralitat de Catalunya.

— El Banc de Dades del CEO conté les matrius de dades corresponents als estudis
elaborats pel CEO i permet analitzar-les realitzant els encreuaments, les recodi-
ficacions, les segmentacions, etc. que s’estimi convenients sense necessitat de
desplaçar-se físicament al Centre.

L’aplicatiu no permet la còpia de les matrius i adopta les mesures necessàries
per garantir el secret estadístic.

— El Pla Anual d’Enquestes publicita les enquestes i els estudis d’opinió que realit-
zarà el CEO al llarg de l’any.

Extranet i Intranet

El web està estructurat en dues parts separades físicament. L’extranet està dirigida a la
ciutadania i la intranet dirigida al personal de la Generalitat de Catalunya.
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A destacar

Per tal de poder accedir telemàticament al Registre d’Estudis d’Opinió i al Banc de da-
des caldrà disposar de signatura digital, complint així el requisit d’identificació per ac-
cedir als documents d’un registre públic.

La pàgina web del CEO compleix amb els requisits d’accessibilitat AA de la Web
Accessibility Initiative (WAI).

Els continguts del CEO estan subjectes a una llicència de Creative Commons, com-
plint un Acord del Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya.

Des de qualsevol punt del web existeix la possibilitat de comunicar-se de forma fluï-
da amb el Centre.
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