
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL REGISTRE

D’ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

Article 1. Creació del Registre

Es crea el Registre d’Enquestes i Estudis d'Opinió de l’Ajuntament de

Barcelona, adscrit al Departament d’Estudis i Avaluació de l’institut

Municipal d’Informàtica, adscrit a la Presidència de la Comissió de

Plenari que es determini.

Article 2. Coordinació dels estudis

1. Els departaments de l’Ajuntament de Barcelona i els organismes

autònoms i societats municipals que en depenguin que prevegin fer

enquestes i estudis d’opinió han de comunicar-ho prèviament al

Departament d’Estudis i Avaluació de l’Institut Municipal

d’Informàtica, i indicar l’objecte i el calendari d’execució de les

tasques corresponents. El Departament d’Estudis assignarà a la

comunicació un número d’assentament en el Registre a efectes

d’identificació de la futura enquesta o estudi.

2. El Departament d’Estudis i Avaluació, per tal d’evitar duplicitats en

els estudis que es facin des dels diversos departaments, verificarà que

en el Registre no hi consten estudis similars al projecte d’enquesta

proposat. Un cop verificat que no hi ha duplicitats, el Departament

d’Estudis i Avaluació ho comunicarà a l’organisme promotor de

l’estudi.



Article 3. Característiques i funcionament del Registre

1. El Registre d’Enquestes i Estudis d'Opinió de l’Ajuntament de

Barcelona i els organismes autònoms i societats municipals que en

depenguin és una base de dades pública que conté la descripció de

totes les enquestes i estudis d’opinió produïts per l’Ajuntament.

2. L’organisme promotor de l’estudi, en un termini màxim de 15 dies

des de la finalització de l’enquesta o estudi encarregat, comunicarà al

Departament d’Estudis i Avaluació la seva finalització i aportarà les

dades necessàries perquè consti en el registre.

Les dades que ha d’aportar l’organisme promotor són: títol i objecte

de l’estudi, organisme promotor, fitxa tècnica, qüestionari, empresa

adjudicatària, condicions de la contractació i pressupost d’aquesta.

3. Els resultats de l’estudi amb les bases de dades que els contenen

hauran d’estar disponibles en el termini màxim de 3 mesos desprès

de la finalització del treball de camp en aquelles enquestes o estudis

que no superin les 800 entrevistes, i en el termini de 6 mesos en

aquells casos que es superi l’esmentada xifra.

Article 4. Consulta del Registre

1. La consulta del Registre d’enquestes és pública, oberta i

immediata, i estarà a l’abast de tots els ciutadans a Internet, amb

accés lliure i gratuït des de qualsevol biblioteca de la xarxa del

Consorci de Biblioteques de Barcelona.



2. L’accés posterior als resultats de l’estudi s’haurà de fer a

l’organisme promotor, el qual haurà de facilitar l’accés a les dades en

el termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud. Aquest serà el

dipositari i responsable de l’estudi que ha promogut.

Article 5. El Pla d’Estudis Sociològics

1. Els estudis que formen part de Pla d’Estudis Sociològics, igual que

la resta d’enquestes i estudis municipals, estarà disponible en el

Registre d’enquestes de l’Ajuntament, i es podrà consultar en les

mateixes condicions.

2. A més de la consulta pública en el Registre, segueix vigent el règim

de comunicació actual establert en el Pla d’Estudis Sociològics, pel

qual es remeten els resultats dels estudis que en formen part als

diversos Grups Municipals i als mitjans de comunicació.

3. Els estudis que formen part del Pla d’Estudis Sociològics són els

únics que poden contenir preguntes relatives a la intenció de vot i la

valoració de partits i de líders polítics. Per al període 1999-2003

aquests estudis han estat:

• Enquesta de serveis municipals

• Baròmetre de l’actualitat municipal

• Enquesta de qualitat de la ciutat

• Estudis sobre les actituds i les opinions dels barcelonins respecte

de Barcelona

• Enquesta de valors socials

4. Durant el període electoral i en les eleccions municipals no es

podran encarregar enquestes ni estudis d’opinió, més enllà d’aquells

que es facin de manera ordinària i periodicitat preestablerta i els que

s’haguessin de fer per raons d’urgència acreditada. En aquests supòsit



es comunicarà als grups municipals que es durà a terme l’enquesta o

l’estudi d’opinió en el termini de 48 hores.

Disposició addicional. S’establirà un procés d’homologació o selecció

prèvia per a la contractació de les empreses que duguin a terme el

treball de camp, de conformitat amb el Text Refós de la Llei de

Contractes de les Administracions Públiques i altra normativa

d’aplicació.

Aquest text, igual al que es va aprovar el 19 de setembre de 2003 al Plenari Municipal i es va
publicar en el BOP el 9 d'octubre de 2003, incorpora correccions ortogràfiques escaients
sense incidència en el contingut del text publicat al BOP.


