L’Institut Opinòmetre ofereix serveis per a estudis sociològics i d’opinió pública
Incorporem tècnics altament qualificats que apliquen rigor científic i tècnic en l’obtenció de dades i
informació, així com en el seu posterior anàlisi estadística.
Fundat el 1992, amb més de 200 clients l’Institut Opinòmetre ofereix les tècniques
més innovadores d’investigació quantitativa i qualitativa: Focus Groups (FG), Tècniques
projectives, Experimentació, Observació; així com en disseny de mostres i treball de
camp amb metodologies CATI, CAPI i CAWI.
Disposem d’una xarxa d’entrevistadors pròpia que garanteix la confidencialitat i
l’experiència. Els nostres recursos humans inclouen estadístics, economistes, sociòlegs i
personal especialitzat en els programes estadístics i de Big Data.
Col·laborem en diversos projectes internacionals.
Realitzem una estricta aplicació del Codi Internacional de Pràctiques Legals en Matèria
de Mercats i Opinió, ICC/ESOMAR i AEDEMO i els Certificats de qualitat: ISO 9001 i
ISO 25250.
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Estudis Recents:

Enquestes CATI pel projecte ERSAMB’18 (Recollda selectiva a l’àmbit de AMB), 2018.
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - IERMB
Enquesta d’actualitat política a Catalunya (2017-2018).
Diari ARA
Baròmetre d’Opinió Pública ( BOP), 2012, 2016 i 2018.
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)
Enquesta d’Ecologia Urbana a la ciutat de Barcelona, 2018.
Ajuntament de Barcelona
Enquesta d’Usos Lingüístics de la població catalana EUL, 2018.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Servei de dades quantitatives i qualitatives sobre necessitats i demandes relacionades amb la formació de
llengües estrangeres, 2018-2019.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Servei d’un estudi d’opinió pública per a una Campanya Informativa i de Participació adreçada a les
Comunitats de Veïns i Veïnes dels barris de l’Hospitalet de Llobregat, 2017.
Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat
Servei de realització del treball de campo explotació estadística a persones usuàries d’oficines municipals
d’informació al consumidor (OMIC), 2017.
Diputació de Barcelona
Enquesta de violència masclista a Catalunya, 2016.
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Realització d’enquestes Òmnibus municipal, 2015-2016.
Ajuntament de Barcelona
Enquestes presencials a la Feria de Abril de Catalunya, 2016.
Barcelona de Serveis Municipals, S.A - B:SM
Servei d’elaboració de l’Observatori sociològic i d’indicadors estratègics a Sant Cugat, 2014-2016.
Ajuntament de Sant Cugat
Enquesta de Percepció del Turisme a Barcelona, 2016-2018.
Barcelona Activa S.A.
Desenvolupament del projecte de prospectiva de tendències, actituds i motivacions de mercats turístics
emisors per a la provincia de Málaga, 2013-2014.
Escuela de Organización Industrial (EOI)
Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya ( ECVHPC), 2013
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona IERMB - IDESCAT
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