
Presentació i objectius 

L’Òmnibus de GESOP és un mètode de recollida 

d’informació on cada client pot incorporar les preguntes 

que li interessin en un qüestionari comú, amb una mostra 

representativa de Catalunya que comparteixen tots els 

participants. 

 Representativitat: Mostra representativa de tot 

Catalunya estratificada en quatre zones d’estudi. 

 Flexibilitat: Per decidir quantes preguntes, quin 

tipus de preguntes, a qui preguntar i la zona 

objecte d’estudi. 

 Continuïtat: Es poden plantejar preguntes 

puntualment (en una onada) o de forma 

continuada. 

 Agilitat: Lliurament dels resultats en un màxim  

de tres setmanes des de l’inici del treball de camp. 

 Rendibilitat: Permet oferir un preu ajustat. Tots 

els clients que participen comparteixen el cost del 

treball de camp. 

Què us ofereix? 

Es pot preguntar de tot i sobre tot. 

Actituds, comportaments, coneixement, consum, 

expectatives, gustos, hàbits, intenció de compra, 

notorietat, opinions, preferències, sensacions, usos, 

valoracions... 

 

Tot tipus de preguntes 

Dicotòmiques, tancades i obertes 

 

A més de les preguntes personalitzades per a cada client, 

el qüestionari també inclou les següents dades 

sociodemogràfiques: 

 

• Sexe 

• Edat 

• Nacionalitat 

• Lloc de naixement 

• Llengua habitual 

• Nivell d’estudis i ocupació 

• Ideologia 

• Sentiment de pertinença 

Metodologia 

La metodologia que es proposa seguir per a l’elaboració 

del treball presenta les següents característiques: 
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Distribució de la mostra. Es realitzaran  

un total de 1.600 entrevistes representatives  

de Catalunya.  

 

La mostra s’estratificarà en base a quatre àmbits 

territorials:  

• Barcelona ciutat, 400 entrevistes 

• Àmbit Metropolità, 400 entrevistes 

• Resta de la Regió Metropolitana, 400 

entrevistes 

• Resta de Catalunya, 400 entrevistes 

 

Marge d’error. El marge d’error és de  2,5% 

per a un nivell de confiança del 95,5% i p=q=0,5. 

 

Per a cadascun dels àmbits territorials el marge 

d’error és de  5,0% per a un nivell de confiança 

del 95,5% i p=q=0,5 

Tècnica d'investigació: Entrevistes telefòniques 

assistides per ordinador a través del sistema CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing). 

Àmbit geogràfic: Catalunya 

Univers: Persones de 16 i més anys que resideixen a 

Catalunya, com a mínim des de fa un any. 

Número d’entrevistes: 1.600 entrevistes representatives 

de Catalunya, segmentada en les següents zones: 

Barcelona ciutat, Àmbit metropolità, Regió metropolitana i 

resta de Catalunya 

Periodicitat: Trimestral. Es portarà a terme els mesos de 

gener, abril, juliol i octubre. 

El client, a més dels resultats relatius a les seves 

preguntes, podrà disposar dels resultats de les variables 

sociodemogràfiques, i del creuament de les seves 

variables d’estudi amb les variables d’identificació. 

Total població (2015): 7.518.903 

 

Barcelona ciutat: 1.602.386 

Àmbit Metropolità: 1.611.825 

Resta Regió Metropolitana: 1.812.498 

Resta de Catalunya: 2.492.194 



Els nostres productes: 

Calendari i preus 

En total es preveu un màxim de 3 setmanes des de l’inici 

del treball de camp. 

 

Els preus varien en funció del tipus de pregunta inclosa al 

qüestionari i la zona d’estudi: 

Aquest import inclou: Preparació de l’estudi, disseny del 

qüestionari, disseny de la mostra, realització de 1.600 

entrevistes telefòniques, codificació i depuració de les 

dades, tabulació dels resultats, anàlisi i redacció de 

l’informe. 

GESOP lliurarà a cada client: 

• Un informe de resultats: es posarà especial èmfasi en 

la diferenciació per segments de població i, sempre que 

sigui possible, en l’evolució dels resultats. 

• Taules de resultats amb el creuament de totes les 

dades. 

• Base de dades amb les preguntes del client i les dades 

d’identificació. 

Els resultats 

Preus sense IVA 
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de GESOP 

L’Òmnibus de GESOP 

Avaluació de la Qualitat d’un Servei 

Impacte dels Cursos de Formació 

Treball de Camp 

Índex de Satisfacció Municipal 

Mobilitat 

Transparència i Bon Govern Ciutadà Anònim 
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Creu que el pitjor moment de la crisi econòmica ja ha passat? 

Font: L’Òmnibus de GESOP. Tardor de 2015. 
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Dicotòmica Tancada Oberta

Barcelona ciutat

(400 entrevistes)
225 € 337 € 450 €

Àmbit Metropolità

(800 entrevistes)
342 € 513 € 684 €

Regió Metropolitana 

(1200 entrevistes)
472 € 661 € 898 €

Catalunya

(1600 entrevistes)
579 € 692 € 999 €
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