
DIPLOf\,1ATURA D'ESTl DíSTICA 

_ ;:ro.. :~...- ... __ po- ~ .....~... ;-_ ~ _ _ ~ .~! ___ .. 

ENOUESTA DE SATISFACCIÓ PER USUARIS 
DEL SERVEI DE COMANDES A MIDA DE L'IDESCAT 

AUTORS: ENRIC QUINTERO QUINTERO 
MONTSERRAT CLOSA RODRÍGUEZ 

DIRECTOR: ALEX COST A 

TUTOR: SERGI PUJOL 

FACULTAT DE MATEMÁTIQUES I ESTADíSTICA 
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA 

Biblioteca 

1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111 
1400326561 



Agra"'ments 

En primer lIoc, com a primers alumnes de la FME que realitzen 

un projecte final de carrera en coHaboració amb l'lnstitut d'Estadística 

de Catalunya (lDESCAT), voldríem agrair a aquest organisme i molt 

especialment als senyors Alex Costa i Josep Mª. Bas la confian9a 

dipositada. 

Volem ressaltar la professionalitat i l'exceHent tracte huma de 

tots els membres d'aquest Institut, que a fet d'aquest projecte més que 

un treball una diversió. 



Proleg 

L'objectiu que es persegueix en aquest document és presentar 

de la forma més entenedora tots els procediments i conclusions 

derivades del nostre projecte fi de carrera. Per aquesta raó s'ha 

confeccionat una estructuració que faciliti, tan a la persona no entesa 

en aquests temes com a I'expert, un pertecte seguiment de I'informe. 

L'estructura que permet que I'expert vagi directament a I'aplicació i 

que el no entes pugui entendre el que es fa és la següent: 

Cada apartat d'aquest informe s'ha dividit en dues parts, una 

tebrica on s'explica la metodologia i una altre més practica on es 

tracte I'aplicació a les nostres dades de la metodologia descrita abans. 

Aquestes dues parts es diferencien pertectament ja que la tebrica esta 

escrita en cursiva i la practica en caracters normals com a continuació: 

- Part teórica on descrivim la metodologia. 

- Part practica on s'aplica la metodologia a les nostres dades. 

D'aquesta forma I'expert pot omitir facilment la part tebrica (si ho 

desitja) i anar directament a I'aplicació. Per altre banda el no entes 

sempre tindra una base tebrica abans del tractament de les dades que 

li permetra un pertecte seguiment del treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1- Motius Per La Realització D1aguest Treball 

• Perque ho voll'ldescat1 

Actualment a qualsevol empresa s' esta produint una constant 
preocupació per la millora a tots els ambits, degut a la forta competencia que 
exerceix el mercat. Sembla que per optimitzar un servei faci falta que la 
competencia t'empenyi a fer-ho. Afortunadament aquest concepte de millora 
for~ada esta desapareixen, tal vegada per l'exemple que les grans 
multinacionals han donat augmentant dia a dia els seus beneficis gracies a una 
filosofia on la millora continua de la qualitat es fa patent. 

L'Idescat, al seu servei d'atenció de comandes a mida no té cap mena 
de competencia, i encara que existís no es veuria tant obligada a la millora al 
ser el servei d' estadística oficial de la Generalitat, que és una administració 
pública. Per tant la raó d'aquest estudi que pretén una millora en aquest 
servei, no s'hauria ni tan soIs acudit, si els responsables d'aquesta entitat no 
tinguessin assimilat perfectament el concepte de qualitat i la seva necessitat, 
que abans hem exposat. 

D'acord amb aquesta filosofia es va proposar la realització d'un estudi 
per coneixer el grau de satisfacció deIs usuaris del servei d'atenció de 
comandes a mida2 al llarg de llany 1998. D' aquesta manera es podrien 
esbrinar tant els punts forts com les mancances, per despres tractar de millorar 
el servei. 

Per portar a terme aquesta tasca es va decidir realitzar una enquesta per 
mostreig . 

. Perque una enquesta per mostreig 

Encara que esta molt estes 1'ús de mostres per estudis i molta gent és 
conscient deIs avantatges que aixo suposa, els revisarem per justificar la 
realització d' aquesta enquesta per mostreig. 

I Veure I'annex 3 per veure que és l'Idescat 
2 Explicat a l'apartat 1.2 
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Podem enumerar els avantatges més rellevants: 

- Cost redu'it 

Si les dades s'obtenen únicament d'una petita fracció del total, 
les des peses són menors que les que obtindríem si realitzéssim un 
cens complet. 

- Més rapidesa 

Les dades poden ésser recollides i resumides més dtpidament 
utilitzant una mostra que no pas amb una enumeració completa. 
Aquesta és una consideració vital quan fa falta la informació amb 
urgencia. 

- Més control deIs errors aliens al mostreig 

Degut a la reducció del volum de treball es pot utilitzar personal 
més capacitat, entrenant-Io intensament (impensable per alguna 
empresa pel cost que suposaria amb molta gent). A més amb 
aquestes condicions sera possible la supervisió detallada del treball 
de camp í processament deIs resultats, produint uns resultats més 
exactes amb una mostra que no pas amb una enumeració completa, 
respecte als errors aliens al mostreig. 

1.2- Explicació del Servei d'Atenció de Comandes a Mida a 
I'ldescat 

S'entén per servei de comandes a mida a qualsevol demanda de dades 
que no surtí directament de les bases de dades que té l'Institut. Per exemple un 
canvi de format en les dades, taules creuades que no s'han fet, desagregació de 
dades, ... 

La condició necessana per que una demanda sigui atesa és una 
soHicítud mitjan~ant una carta o un correu electro ni e a nom del director del 
Institut. D'aquesta forma la sol'licitud es converteíx en una demanda oficial. 

Diríem que s'adrecen dos tipus de demandes: 
- A la biblioteca on es responen demandes per fotocopia de dades publicades. 
- La resta, que s'atenen mitjan~ant aquest servei. 
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Per les demandes especials en que s'han de fer coses que no s'havien 
fet, hi ha un reaprofitament ja que un cop fet el treball és guarda per futures 
possibles demandes. 

Segons la Llei vigent, hi ha d'haver una estadística gratuIta (Més o 
menys el que hi ha a Internet) i una amb preu públic que encara esta per 
definir. Actualment aquest és un servei gratuYt de l'Institut. 

A Internet hi ha una bústia que adrec;a a l'Institut per satisfer possibles 
demandes que no estan incloses a Internet. 

El servei de comandes a mida pot representar aproximadament el 10% 
de la feina que es fa a l'Institut. 

Es vol evitar donar la sensació de que aquest servel es un servei 
d'estudis ja que en realitat és un servei administratiu. EIs problemes de 
burocracia són els derivats de fet de ser un procediment administratiu. Hi ha 
convenis amb ajuntaments que fan una mica més lleugera aquesta 
problematica. 

Cal dir que s'atenen totes les demandes que arriben, excepte les que 
puguin vulnerar el secret estadístico En el cas de no poder atendre la demanda 
per no disposar de les dades, s'adrec;a a l'usuari alla on pugui satisfer la seva 
demanda de forma adequada.(Vehiculació de la demanda) 

El tema de la redifusió és un tema pendent i que esta molt lligat al preu 
público Que passa amb les dades que rep un usuari i que després les fa servir 
per comercialitzar-Ies i obtenir uns beneficis? 

Les demandes passen pel director tant a l'entrada com a la sortida que 
és una de les causes del problema intern de velocitat de circulació. Es vol 
agilitar aquesta circulació interna de les demandes a l'Institut. 

El departament d'Assistencia Tecniea (A.T. E) és el que rep la demanda 
després d'haver passat per direeció i el que la reparteix a una de les 
subdireecions de l'Idescat. També s'encarreguen en aquesta subdireeció de 
satisfer les demandes referents a classifieacions, nomenclatures, codis, 
lleis,... ; és a dir, aquelles demandes que no impliquen dades. 
Per últim, també és aquest departament el que s'encarrega de les eartes 
negatives, és a dir, les demandes que no es poden realitzar. 

Després hi ha el departament de Demografiques 1 socials 1 el 
departament d'economiques. 
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Cal dir que no existeix una persona específica per resoldre les 
demandes, tot i que si que hi ha uns tecnics intermedis que gestionen les 
demandes standard. Per demandes més puntuals, se sol adre<;ar la demanda a 
les persones que més coneixements tinguin del tema de la demanda. 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DE COMANDES A MIDA 

ENTRADA 

DIRECTOR 

No Surt 

No passa 

DIRECTOR 

Surt 

SORTIDA 
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2. METODOLOGIA 

2.1- Estructura d'una Enguesta per Mostreig 

2.1.1- Fase Previa: Planificació 

Les estadístiques de grans dimensions exigeixen una gran planificació 
a l'hora del disseny perque no es pot tomar enrera. Normalment es sol 
contactar amb l'usuari (el que utilitzara l'estadística) per veure que volen 
saber. Si no es fa una bona planificació aixo provocara més problemes i més 
costos en temps i diners. 

La planificació consta de les següents fases: 

DELIMIT ACIÓ DELS OBJECTIUS 

El primer que s 'ha de definir són els objectius, és a dir, que és el que es 
vol saber. Dins d'aquests objectius hi ha alguns que són intocables, i d'altres 
que es poden incZoure o no. Sempre hi ha un objectiu prioritari, pero 
l'enquesta es pot aprofitar per més coses ja que obtindrem d'aquesta molta 
informació. 

Tal com vam comentar anteriorment3
, l'objectiu prioritari a aquesta 

enquesta sera coneixer el grau de satisfacció deIs usuaris del servei d'atenció 
de comandes a mida alllarg de l'any 1998. Com a complement i aprofitant 
l' enquesta, es fara un estudi sobre la pagina web de 1'Idescat (coneixement, ús 
i satisfacció) que es va posar en marxa el mateix any 1998. 

L'ÁMBIT 

- L' AMBIT POBLACIONAL 

Ha de quedar molt cZar quina és la poblacioA que quedara 
representada en aquesta estadística, és a dir, a qui va adre~ada i 
per tant a qui representaran els resultats. Tothom que pertanyi a 
aquesta població ha de tenir possibilitats de ésser representat a 
la mostra. 

Queda cIar al veure l'objectiu d'aquest estudi, que la nostre 
població seran les comandes adre~ades al servei d'atenció de 
comandes a mida alllarg de l'any 1998. 

3 Explicat a l'apartat 1.1 
4 Definició a l'apartat 2.2.1 
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- L' AMBIT GEOGRÁFIC 

Hem de determinar l'area física que volem englobar, tota 
Espanya, Catalunya, Barcelona, .... 

Al nostre cas com la nostra població es concentra a Catalunya i 
diverses ciutats de la resta de l'Estat Espanyol, ens fixarem 
geograficament a Espanya. 

- L'AMBIT TEMPORAL 

El període en que es Jan les preguntes. Moltes vegades aquest 
ambit és un día concret, quan es Ja l'enquesta. 

Les entrevistes es realitzaren a l'Idescat aproximadament al 
període compres entre els dies 11/04/99 i 11/05/99 com a data 
límit. L'horari va ser tota la setmana pel matí de 9:00 a 13:00, els 
dimecres de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 i el cap de setmana 
no. 

MOSTREIG5 

- TIPUS 

- REPARTIMENTDELAMOSTRA 

- ESTIMADORS A UTILITZAR 

- PRECISIÓ 


MARC 

S'ha de definir una llista amb les unitats a mostrejar, és a dir, de totes 
les unitats poblacionals. També denominat base de sondeig6 i molt lligat al 
mostreig, ha de ser complet i exacte. El marc és una Jont d'errors, els més 
corrents són la duplicació, la mancam;a i l'inclusió d'unitats erronies, que 
poden esbiaixar els resultats. 

Al nostre cas vam utilitzar com a base de sondeig la llista de comandes 
del usuaris del 98, facilitada per l'Idescat. D' aquesta base es van eliminar les 
comandes duplicades i les comandes que no demanaven dades si no que eren 
d' agralment, visites, ..... Després de tot aixo va quedar configurada 
definitivament la nostra base de sondeig. 

SDonada la importancia d'aquesta fase i la seva llarga extensi6, hem decidit fer un apartat específic per 
explicar-la. Veure l'apartat 2.2 
6 Definit a l'apartat 2.2.1 
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LES DEFINICIONS 

Hem de definir les idees de forma exacte de manera que donada una 
unitat, segons les definicions quedi unívocament classificada. Les definicions 
s'han de pensar abans de dissenyar el qüestionari i han d'ésser ciares per la 
necessitat de coordinació que exigeix tota estadística. Basicament les 
estadístiques s 'utilitzen per fer comparacions (el que esta passant amb el que 
passava), no podent fer-les si per exemple dos unitats geografiques fan 
estadístiques amb definicions diferents (d'índexs d'atur, econamics, ... ) 

METODE DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ 

El metode de recollida depen del pressupost i deis objectius. Hi han 
diferents tipus: 

- Per entrevistador/enquestador (E/E) 
- Per correu 
- Per sistema mixt 
- Per telefon 

El metode més car és ElE, el més econamic és per correu i per telefon 
surt més car pel sou que s 'ha de pagar a la persona que esta telefonant, que 
no pas pel cost telefanic. El metode més eficient és el de l'entrevista directa 
Per donar resultats es necessita un percentatge de resposta quant més alt 
millor. És molt positiu fer un estudi deis que no han contestat per veure si 
aquests tenen un perfil concreto 

Al nostre estudi es va realitzar via telefonica amb dos entrevistadors. 

FORMACIÓ DELS ENTREVISTADORS 

La formació als entrevistadors és molt important perque no facin el que 
vulguin, com modificar l'ordre o el significat de les preguntes. També és bona 
per inculcar al'entrevistador que mai pot suggerir una res posta i per donar
li unes pautes per fer l'entrevista més agradable, i obtenir millors res postes. 
Normalment laformació es realitza amb cursets o vídeos. 

Al nostre treball no va fer falta perque els entrevistadors vam ser els 
que van dissenyar l'enquesta (nosaltres mateixos). 
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OÜESTI ONARI7 

Si es fa ben fet (ben estructurat, clar ... ) té moltes probabilitats de donar 
bon resultats. 

El nostre qüestionari es va passar via telefonica, per aixo va necessitar 
una introducció breu i clara, a més d'explicar l'objectiu i el posterior ús que 
es faria de les dades. Dins de la introducció s'informava a l'entrevistat del 
temps aproximat de la durada de l'entrevista, per a que l'usuari ens pogués 
dedicar íntegrament aquest temps o en cas contrari citar-li per un altre di a, a 
més així si acceptava ser entrevistat no tindria la pressió de desconeixer la 
durada de l'entrevista i contestaria d'igual forma tant les primeres preguntes 
com les últimes. 

MANUAL D'INSTRUCCIONS 

Serveix per centralitzar les consultes i dubtes. És igual per tothom i 
garanteix la uniformitat i la homogenenat. Es fa despres de fer el qüestíonari. 

Al nostre treball no va fer falta perque els entrevistadors vam ser els 
que van dissenyar l'enquesta (nosaltres mateixos). 

2.1.2- Enquesta pilot8 

Serveix per detectar problemes que no s'hagin tingut en compte i que 
si no corregim poden apareixer al'enquesta final. No cal utilitzar una mostra 
gran i es realitza quan l'enquesta es fa per primera vegada. 

2.1.3- Execució del pla 

Consta de la sortida al camp de treball (si és per vía telefonica fer les 
trucades, si és al carrer anar a entrevistar al carrer, etc ... ) i de la posterior 
depuració, que la pot realitzar un inspector, i que es realitza per corregir o 
controlar errades. 

2.1.4.. Processament de dades 

Consta de la gravació (introduir les dades al'ordinador) i de la 
depu ració, que es sol realitzar informiUicament, i que es fa per corregir o 
controlar errades de gravació. Per últim s'obtindran les taules o grafics que 
sintetitzaran els resultats. 

7 Donada la importancia d'aquesta fase i la seva llarga extensió, hem decidit fer un apartat específic per 
explicar-lo. Veure l'apartat 2.4 

• Donada la importancia d'aquesta fase i la seva llarga extensió, hem decidit fer un apartat específic per 
explicar-lo. Veure l'apartat 2.5 
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Es va confeccionar una base de dades on es van gravar totes les 
variables contingudes al qüestionari, més altres variables d'interes. La 
definició de les modalitats, codificació, etc, d'aquestes variables hem cregut 
que seria més convenient situar-les a l'apartat de l'analisi de les dades9

, per a 
que el lector tingui més facilitat a l'hora d' entendre els resultats, ja que tindra 
més fresc el significat de la nomenclatura utilitzada. 

2.1.5- Aoalisi de taules10 

Fer comparacions espacial i temporals per veure si els resultats són 
congruents amb la realitat. També s 'han de Jer amb altres Jonts estadístiques 
(si existeix la possibilitat). 

Amb aquestes dades es faran tots els analisis estadístics adients 
(univariants, multivariants, ...). 

'Veure l'apartat 3.1 

10 Al'apartat 3 detallat per aquesta enquesta. 
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2.2- Selecció del Mostreig 

2.2.1- Definicions 

Abans de passar a determinar el disseny de l'enquesta i confeccionar la 
fitxa corresponent (tamany de mostra, tipus de mostreig, forma 
d'extracció, ... ) és necessari presentar un cert nombre de nocions que 
s'utilitzaran en aquest treball. 

- Sondeig 

Tecnica que permet obtenir informació sobre un domini donat, a 
partir de l'observació d'una part d'aquest dominio 

- Població (N) 

Amb aquesta paraula definim el domini que volem estudiar. 
Aquest terme, també conegut com univers, s'ha de definir de forma 
precisa tant respecte a les unitats elementals que la composen com els 
seus límits, que determinen l'abast deis resultats del sondeig. 

- Unitats elementals 

Són els elements que composen la població. Segons el tipus de 
unitat que s'utilitzi, un mateix univers es pot descompondre de maneres 
diferents. 

- Unitat d' analisi 

Indi vidu al qual va dirigida l' enquesta. Aquesta unitat no té 
perque coincidir amb l' elemental. 

- Sondeig aleatori 

Sondeig on tota unitat elemental té una probabilitat no nuHa i 
coneguda de ser seleccionada a la mostra. 

- Base de sondeig 

És una llista completa i actualitzada de les unitats elementals 
sense omissió ni doble inclusió per tal de poder accedir directament al 
seu conjunto 
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- Mostra (n) 

Subconjunt d'unitats elementals extretes de la població de la 
qual volem coneixer certes característiques. A partir deIs resultats 
observats sobre la mostra es podra extrapolar per produir estimacions 
sobre aquesta població. Aquesta mostra ha de ser representativa de 
tota la població. 

2.2.2- Mostreig Estratificat Proporcional amb Extracció Aleatoria Simple 

- Procediment del mostreig estratificat proporcional 

Estratificar una població consisteix en dividir-la en subconjunts 
homogenis (segons una característica coneguda a priori) anomenats estrats, 
de forma que la variancia en cadascun d'ells sigui la més petita possible. 
L'extracció s'efectuara de forma independent dintre de cada estrato 

Els estrats es basen en alguna informació suplementaria que es té 
sobre els elements de la població, que fa pensar que el comportament 
d'aquests grups d'individus pot diferir respecte a la variable d'estudi. 

El tipus de repartiment escollit per cada estrat és el proporcional, de 
manera que el tamany de la mostra a cada estrat sera proporcional a la 
població de l'estrat corresponent. Consisteix en assignar a cada estrat el 
tamany de mostra resultant de repartir n (la mostra global) 
proporcionalment a la població de cadascun deIs estrats. D'aquesta forma 
s'obtindran mostres de nI, n2, ..., nk on l'índex identifica l'estrat respectiu. 

- Procediment de l'extracció aleatoria simple 

Consisteix en numerar les unitats elementals i procedir a una extracció 
al'atzar de nombres entre 1 i N. 
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- Perque s'ha escollit aquest mostreig 

Es va decidir estratificar per un coneixement a priori pel qual s' agrupa 
segons el sector laboral de procedencia de la comanda. 

Com que cada un d' aquests subgrups demanava un nombre de 
comandes molt diferent i per tal que tots els grups estiguessin igualment 
representats a la mostra es va decidir fer l'estratificat proporcional. 

Les raons exposades abans per tal d' aplicar un mostreig estratificat 
venen refor~ades pels següents punts: 

- Aquest tipus de mostreig ens permet donar unes estimacions molt 
més precises que les realitzades en un mostreig aleatori simple. Hi 
haura elements de tots els estrats i per aixo l'estimació sera més 
acurada. 

Guany a la precisió de les estimacions de característiques de la 
població total al dividir una població heterogenia en subpoblacions, 
estant formades cadascuna d'aquests per unitats homogenies. 

Respecte al' extracció de la mostra no hem considerat necessari 
realitzar cap altre tipus d'extraccions perque són més complicats i s'obtenen 
resultats similars als de l'aleatori simple. 

- El grau de precisió 

EIs resultats d'aquests ti pus d'enquestes porten associats una certa 
incertesa pel fet de treballar amb mostres i pels errors en les mesures 
realitzades. Aquesta precisió pot augmentar al prendre mostres més grans i 
fer servir millors dispositius de mesura. En conseqüencia, és un pas 
important en la preparació de l'enquesta i s 'ha de determinar conjuntament 
entre la persona que demana l'enquesta i l'estadístic que la dissenya. 

El grau de precisió d'una enquesta no és única ja que existeix una per 
cadascuna de les variables que la conformen. D'aquesta manera si no volem 
donar totes les precisions, hem de buscar aquella variable que més 
representa l' objectiu de l' enquesta. 

- Aplicació a la nostra enquesta 

Segons l'objectiu de l'enquesta11, les unitats elementals de mostreig 
seran les comandes realitzades durant l' any 1998. 

11 Veure l'apartat 2.1.1 



METODOlOGIA I Selecció del mostreig 13 

La unitat a investigar sera la persona que ha tingut contacte visual amb 
les dades rebudes de l'IDESCAT que es demanaven a la comanda. 

El total de la població és de 722 comandes. La mostra tindra una 
grandaria de 200 unitats, el que representa el 28% del total de la població. La 
precisió de la variable "Grau de satisfacció general del servei ofert per 
l'Institut" escollida com a representativa de tota l'enquesta és del 3 '7% 

La totalitat de les comandes slhan distribui1 en sis grups, diferenciats 
per l'entitat que ha realitzat la comanda; així dones, els estrats queden 
configurats com: 

- Generalitat de Catalunya: 

Representa a les comandes adre~ades partint de qualsevol 
departament de la Generalitat de tota Catalunya. 

- Universitats: 

Representa a les comandes fetes partint de Universitats públiques 
o Escoles Privades de tota Espanya. 

- Administració Pública: 

Engloba a 3 tipus d' administració pública que són els 
Ajuntaments, els Consells Comarcals i les Diputacions. 

- Sector Privat: 

Recullles demandes d'empreses i associacions de caracter privat. 

- Sector Públic: 

Recull associacions públiques diverses que no són les descrites a 
administració. 

- Particulars: 

Representa a les comandes fetes per persones independents, que 
no fan la comanda per cap organització. 

Dins de cada grup la comanda ha estat identificada amb un número per 
facilitar la seva posterior extracció. 
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Posteriorment s'ha aplicat el mostreig estratificat proporcional amb 
extracció aleatoria simple sense reposició dins de cada estrat de la forma 
següent: 

Número d'Estrat (k) Nk nk 

1 185 51 

2 119 33 

3 110 31 

4 152 42 

5 57 16 

6 99 27 


Total 722 200 

Taula 1: Quadre amb el repartiment per estrato 

L'extracció de la mostra s'ha realitzat amb el paquet estadístic 
MINITAB mitjan<;ant l' algoritme següent: 

ALGORITME D'EXTRACCIÓ 

MACRO 

ASSR DAT o 1 DAT o 6 
MCOLUMN" DAT o 1 DAT o 6 
MCONSTANT I W K 

N 
N 

MOST o 1 
MOST o 1 

MOST o 6 
MOST o 6 

K 
G 

LET G=N 
DO I=l:K 
LET W=G(I)+15 
SAMPLE W DAToI 
ENDDO 

MOSToI 

ENDMACRO 

Per tal de suplir les possibles absencies s'ha extret una bossa de 
reserves o suplents per cadascun deIs estrats seguint el mateix procediment 
que el descrit abanso 
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2.3- Fitxa Tecnica 


FITXA TECNICA 

UNIVERS: Comandes demanades a I'IDESCAT a I'any 1998. 

TAMANY DE L'UNIVERS: 722 

UNITATS ELEMENTALS: Comandes 

BASE DE SONDEIG: Llistat de comandes 

TAMANY DE MOSTRA: 200 

ERROR DE MOSTREIG: 3'7% 

NIVELL DE CONFIANC;A: 95% 

UNITAT D'ANÁLlSI: Usuari de les dades sol'licitades 

METODE DE RECOLLlDA: Qüestionari via telefbnica 
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2.4 El aüestionari 


Aquesta eina és molt important per la correcta recollida de les dades i 
el posterior estudi de la informació extreta d'aquestes. Inicialment s'ha de 
comenr;ar realitzant un petit esquema que reculli: l'objectiu de l'estudi, els 
temes principals al voltant deis quals tractaran les preguntes, el tipus de 
preguntes (obertes, tancades, personals, generals, ... ). 

Per la confecció de les preguntes és indispensable la participació de 
com a mínim una persona , que pertany al'empresa interessada al'estudi, 
experta en els temes que es volen tractar. D'aquesta manera es construiran 
preguntes adients per cada tema, que serien més difícils d'imaginar sense 
l'experiencia d'un experto (Hem de destacar que lafunció d'aquesta persona, 
encara que sigui per supervisar, és molt útil) 

En general les preguntes segueixen uns criteris que s 'han de tenir molt 
en compte. Les qüestions han de ser: 

- Entenedores, amb un llenguatge correcte pero mai artificiós. 
- El més sintetitzades possible, pero mai per intentar reduir la 

longitud d'una pregunta fer-la poc enten edora, ni explicar-la tant 
que faci que pugui ser mal interpretada per l'entrevistat. 

- Sense cillculs, per treure dificultat i augmentar la velocitat de 
resposta. 

- Sense ambigüitats, dares, que les pugui respondre qualsevol. 
- Estructurades i agrupades per temes, així l'entrevistat una vegada 

es pregunti per un tema es concentri en aquest, podent-se 
concentrar en el següent tema quan acabi el bloc de preguntes 
corresponent. 

- Amigables, que convidin a la participació, mai ofensives. 

Hem de destacar que les preguntes de caire personal són important 
realitzar-les al'acabament de l'enquesta, on teoricament hem aconseguit una 
complicitat amb l'entrevistat, mai al principi on seria massa fred i podria 
condicionar la resta del qüestionari. Per aixo últim també és molt important 
la primera pregunta. S'ha de dir que sera molt útil la introducció de 
preguntes de control per verificar la consistencia de les respostes. És bo que 
hi hagi un equilibri entre el nombre de preguntes obertes (on l'entrevistador 
pot contestar lliurement) i tancades (on la resposta esta predeterminada). 

Finalment comentarem el tema de les preguntes tancades on s'ha 
d'escollir entre una puntuació que pot ser del 1 al 10, del 1 al 5, etc, ... ,' hi ha 
moltes teories al voltant d'aixo pero nosaltres ens decantem més per 1-5 
perque es pot identificar amb la puntuació molt malament- molt bé, i no ha de 
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ésser tan acurat com de 1-10 (la diferencia entre puntuar un 7 o un 8, no és 
tan clara com puntuar un bé o un molt bé). 

Hi ha diferents tipus d'enquestes, la més usual és la personal que 
s'estableix entre dues persones, a iniciativa de 1'entrevistador, per tal 
d'obten ir informació de l'entrevistat sobre uns objectius determinats. Dins 
d'aquesta es diferencien unes classes segons la llibertat que tingui 
l'entrevistador per seguir el qüestionari (entrevista estructurada, 
semiestructurada i lliure). 

També podem diferenciar les enquestes segons on tingui lloc , a la llar 
(sera bona si l'entrevistat ha de respondre a temes en el que no té influencia 
el lloc de l'entrevista) o in situ (es realitza als llocs relacionats amb 
l'entrevista) 

L'enquesta realitzada es va fer via telefónica, per la qual cosa el 
qüestionari havia de ser breu, clar i sense ambigüitats. Es va utilitzar una 
entrevista personal estructurada i in situ cosa que va permetre saber amb 
certesa qui era la persona que responia, l'entrevistador va ajudar a aclarir els 
dubtes sobre les preguntes, es van evitar evadir respostes i per últim al 
realitzar-se allloc relacionat amb l'entrevista es va obtenir una millor qualitat 
de la informació obtinguda. 

Juntament amb els senyors Josep Maria Bas i Alex Costa es va realitzar 
un brainstorming sobre el contingut del qüestionari. 

Es va confeccionar una presentació i un acomiadament adients per 
aquest estudio 
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2.5. Enguesta Pilot 

2.5.1- Raons del perque 

Es realitza per tal de veure la capacitat del nostre qüestionari i aplicar 
possibles millores respecte la seva qualitat. Es de gran utilitat provar el 
qüestionari i els metodes de camp en petita escala. Aixo quasi sempre dona 
per resultat millores al qüestionari i pot evitar altres problemes que serien 
molt més seriosos una escala més gran, per exemple, que el cost fos molt més 
gran del que esperavem. 

EIs resultats obtinguts al'enquesta pilot van ajudar a prendre les 
següents decisions : 

- Eliminació de preguntes innecessanes 
- Canvi en la disposició de les qüestions 
- Canvi d' escala de valoració en el format de les respostes 

(del 0 ... 10 s'ha passat ha 1...5) 
- Introducció d'alguna qüestió que en un principi no es va tenir 
en compte 
- Equilibri entre el nombre de preguntes amb resposta curta i de 
resposta llarga 

Com a conseqüencia d' aquestes decisions: 

- Reducció de la durada de l'entrevista 
- Major facilitat per la gravació de les dades 
- Major facilitat per part del c1ient de donar una resposta 
- El qüestionari dona informació rellevant, tant en qüestions de 
valoracions com en qüestions de suggerencies 

2.5.2- Procediment per I'Enquesta Pilot 

Per realitzar l' enquesta pilot s' ha agafat de la bossa de suplents de cada 
grup tres comandes amb l'objectiu d'entrevistar a les dos persones de cada 
grup que es contactin abans; per tant, la mostra a entrevistar és de 12 
persones. De la bossa s'ha agafat les tres primeres comandes que pertanyen a 
Catalunya per tal d'evitar complicacions tecniques. 

Per un millor aprofitament de l'experiencia es va introduir un 
seguiment de l'entrevista utilitzant una comunicació telefonica oberta; aixo 
vol dir que no només l'enquestador escoltava l' entrevista. D'aquesta manera 
es van poder contrastar diferents apreciacions i proposar millores. 
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Per donar una limitació temporal a la prova vam determinar cinc dies 
com a termini, ja que si no la prova es podria haver allargat bastant degut a 
l'aplas;ament d'entrevistes i a la Setmana Santa. En aquest temps es van 
aconseguir dur a terme 10 de les 12 entrevistes programades. De les persones 
no entrevistades; 2 d'elles van ser il'localitzables, una perque ja no treballava 
al Uoc de contacte i l'altre perque era un coHaborador eventual, dos més 
perque l'entrevista s'havia de fer després dellímit temporal; les altres quatre 
no es van fer perque ja no era necessario 

La mitjana d'intents fins a contactar amb la persona que va tractar les 
dades va ser de aproximadament 3 intents. Aixo es degut a que generalment, 
en el primer intent no contactem directament amb la persona adient i ens citen 
per un altre dia. Un cop contactat l'interessat no hi va haver cap problema a 
l'hora de realitzar l'entrevista perque ningú es va negar. Tothom 
s'enrecordava de la comanda que havia realitzat encara que aquesta estigués 
molt allunyada en el temps. La durada aproximada de l'entrevista va decréixer 
de 15 minuts, amb el primer qüestionari proposat, a 8 minuts amb el definitiu. 

Durant l' enquesta va sorgir un problema que no havíem previst, ens 
vam trobar en el cas que una entitat va actuar com a intermediari d'una altra, 
en aquest cas hem considerat l'entitat final com subsidiaria de la inicial. A 
més s 'ha tingut en compte aquest fet per tal de fer un analisi del mateix, com 
es veura a l'apartat de l'analisi de les dades on estudiem si és intermediari o 
no. 

Aquesta enquesta ens ha donat una possible idea de I'horari més adient 
per contactar amb els diferents grups. Generalment, per els particulars és 
millor contactar al migdia o per la nit mentre que per les institucions a 
primera hora del matí. 

2.5.3- AcCÍons derivades de l'enquesta pilot: 
Progressió de la millora del qüestionari 

Seguidament es fara una descripció de la progressió de la millora del 
qüestionari, aconseguint el definitiu després de tres correccions. 

Observant elllistat de qüestionaris 12 podem identificar les següents millores: 

DEL QÜESTIONARI 1 A Ol'rESTIONARI 2 

./ 	S'ha coHocat juntes les preguntes d'un mateix tema perque estaven molt 
disperses pe1 qüestionari i aixo creava confusió al'entrevistat i, per tant, 
una perdua de temps a l'hora de contestar. 

11 Veure l'annex 1. 
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./ 	Les quatre preguntes basiques es van unir en una de sola (b) per diferents 
raons, destaquen: no haver de formular cada cop la mateixa pregunta, 
reduir el temps de durada de l'entrevista, facilitar a l'entrevistat la 
comprensió de la pregunta que ve a continuació (c) i que es refereix a 
aquests 4 temes, .... 

./ 	De la pregunta c) es va eliminar el % perque l'usuari té més facilitat 
d' ordenar per posició que no pas per distribució de proporció i amb una 
d'aquestes ordenacions tenim suficient. Aixo va comportant una important 
reducció del temps de l'entrevista ja que en aquest apartat l'entrevistat hi 
dedicava molt de temps . 

./ 	Es van eliminar algunes preguntes proposades en un primer moment i que 
després no van semblar adients(preguntes z) i aa)). 

DEL OÜESTIONARI 2 AL OÜESTIONARI 3 

./ Es va introduir una plantilla d'usuari per tal de facilitar a l'entrevistador, 
tant la situació del client com la seva comanda . 

./ 	Es van confeccionar una presentació i un acomiadament adients i es van 
posar al qüestionari per a una major agilitat a l' hora de l' entrevista . 

./ 	Es van eliminar algunes preguntes proposades en un primer moment i que 
després no van semblar adients(preguntes 1), m), n) i o)) . 

./ 	Les preguntes t) i u) es van coHocar abans que la q), r) s) per evitar 
ambigüitats ja que els entrevistats entenien les preguntes t) i u) com una 
continuació de les altres i aquestes preguntes eren completament 
independents. 

DEL OÜESTIONARI 3 AL OÜESTIONARI 4 (final) 

./ 	Canvi d'escala de valoració en el format de les respostes (del 0 ...10 s'ha 
passat ha 1 ...5) 

./ 	S'ha afegit una altra plantilla on reflexem tant el nombre d'intents 
realitzats com les dates i telefons per posteriors contactes ja que ens ha 
semblat adient tenir un control de la quantitat d'intents que s'han de fer per 
aconseguir una entrevista per calcular els costos en temps i en diners. 
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../ De la plantilla del client s'ha eliminat la variable carrec perque no té 
rellevancia a l'hora de analitzar resultats, i s'ha afegit altres variables més 
útils per configurar la base de dades, de manera que la gravació de les 
dades sigui més comoda . 

../ S 'ha redissenyat la disposició de les respostes dintre del qüestionari 
col·locant totes les respostes a la part dreta del full, per tal de fer senzilla la 
feina posterior de gravació de les dades. 
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2.6- Descripció Del aüestionari Definitiu 

Despres de veure com han evolucionat els qüestionaris fins a 
l'últim13, anem ara a descriure com ha acabat confeccionat el definitiu. 
Aquest és un analisi global, es fara un molt més exhaustiu de totes les 
variables més endavant a l'apartat de l'analisi de les dades14

. 

El qüestionari final es va estructura en quatre parts: 

1- Perfil de l' entrevistat 

La primera part és realitzava a priori, o sigui abans de l'entrevista, 
amb les dades enregistrades per l'IDESCAT quan es fa una 
comanda. Aquesta informació era molt útil per estudiar a 
l'entrevistat i poder obtenir d'ell una millor disposició per respondre 
les preguntes. 

La presentació inicial confeccionada va ser molt útil al principi, 
quan l' entrevistador no tenia la suficient agilitat com per introduir a 
l' entrevistat al qüestionari, a mesura que augmentaren les entrevistes 
aquesta introducció es va automatitzar. 

En aquesta primera part també trobem una plantilla on reflexem 
tant el nombre d'intents realitzats com les dates i telefons per 
posteriors contactes ja que ens ha semblat adient ten ir un control de 
la quantitat d'intents que s'han de fer per aconseguir una entrevista 
per calcular els costos en temps i en diners. 

2- Dades referents a la comanda 

De la pregunta "a" a la 'T' on es toquen temes sobre: 

- Utilitat de les dades rebudes 

- Temps d'espera 

- Concordan~a entre la comanda i la resposta 

- L'actualització de les dades 

- El punt que considera més important a una comanda 

- El suport de les dades 

- La presentació de les dades 


Il Veure l'apartat 2.5.3 
M Veure l'apartat 3.1 
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3- Dades referents a I'IDESCAT 

De la pregunta "k" a la "n" i la "r" on es toquen temes sobre: 

- Valoració del servei ofert 
- Suggerencies per la millora del servei de comandes de l'Idescat 
- Forma de coneixer l'Idescat 
- Fidelització 

4- Dades referents a la web de I'IDESCAT 

De la pregunta "o" a la "q" on es toquen temes sobre: 

- Coneixement 
- Utilitat 

Amb aquesta mateixa estructura es procedira a l'anaIisi de les dades. 



ANÁUSI DELS RESULTATS DE L'ENQUESTA / Descripció de les variables 23 

3. ANALlSI DELS RESULTATS DE L1ENQUESTA 

3.1. Descripció De Les Variables 

Inicialment per facilitar l'anotació de les dades al qüestionari 
posteriorment pel seu tractament és necessari una codificació. 

Les variables escollides del qüestionari per un posterior tractament van 
ser 32. Les podem dividir en dos grups: les continues i les categoriques. 

- VARIABLES CONTINUES 

• TEMPSA: 

Recull el temps que passa la comanda a 1'Idescat fins que 
s' as signa a un departament per a que la satisfaci. 

• TEMPSR: 

Recull el temps transcorregut comen9ant quan 1'usuari va enviar 
la comanda fins que 1'Institut li dona la sortida 

• 	 INTENTS: 


Número d'intents fins a aconseguir l'entrevista. 


VARIABLES CATEGÓRIQUES 

• 	 SEXE: 


Sexe de la persona que ha fet la comanda. 


2Dona 
1Home 

Taula 2 
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• ESTRAT 


Cada un deIs estrats fets. 


Generalitat 1 
Universitat 2 

Administració 3 
Servei Privat 4 
Servei Públic 5 

Particulars 6 

Taula 3 

• SUBESTRAT 

És una partició més profunda. Només existeix per dos estrats: la 
Generalitat i l'Administració. 

cultura, Ramaderia i Pesca 
Benestar Social 2 

Cultura 3 
Economia i Finances 4 

Ensen 5 
Govemació 6 

Indústria, C i Turisme 7 
Justícia 8 

Medi Ambient 9 
Parlament de Catalun 10 

Política territorial i Obres es 11 
Presidencia 12 

Sanitat i S Social 13 
Treball 14 

Taula 4 

untament 
Consell Comarcal 2 

D tació 3 
Taula 5 
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• TEMA: 


Tipus de dades sol'licitades 


soclO-econ es 2 
Assistencia Tecnica 3 

Altres 4 

Taula 6 

• PROVÍNCIA: 

Província des d'on es demana la comanda. Recullles 4 províncies 
catalanes i una altre modalitat on s'engloben la resta de províncies 
espanyoles. 

Barcelona 1 
2Tarra ona 

Lleida 3 
4Girona 

Altres 5 

Taula 7 

• 	 INSTANCIA: 

Tipus de suport fet servir per l'usuari per demanar la comanda 

Fax 1 
Carta 2 

E-mail 3 

Taula 8 
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• PERIODICITAT: 


Denota el número de comandes fetes pels usuaris en 1 any. 


o més comandes 

Taula 9 

• 	 INTERMEDIARI: 

Per veure si el que ha demanat la comanda és el que ha fet servir les 
dades 

1 
(No hi 	ha 

intermedi . 
Si 

No 

2 
Hi ha intermediari 

Taula 10 

• 	 UTILITAT GLOBAL: 

Valoració de la utilitat de les dades 

Molt Poca 
Poca 

Normal 
Alta 

Molt Alta 

1 
2 
3 
4 
5 

Taula 11 
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• TEMPS DE RESPOSTA: 


Valoració per l'usuari del temps que va trigar en rebre les dades. 


Molt Alt 
Alt 

Normal 
Baix 

Molt Baix 

1 
2 
3 
4 
5 

Taula 12 

• CONCORDANCIA COMANDAJRESPOSTA 

Valoració per part de l'usuari del grau de concordancia entre les 
dades que van demanar i les dades que van rebre. 

1Gens 
2Poca 

Justa 3 
4Bona 

Total 5 

Taula 13 

• 	 ACTUALITZACIÓ DE LES DADES: 

Valoració per l'usuari de l'actualització de les dades rebudes. 

1Molt Desfasades 
2Desfasades 

Normal 3 
4Actualitzades 
5Molt Actualitzades 

Taula 14 
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• 	 PRIMER LLOC D'IMPORTÁNCIA: 

Recull quin factor considera l'usuari com més important. 

Concordancia 
Comanda/Res sta 

Actualització 3 

Taula 15 

• SEGON LLOC D'IMPORTÁNCIA: 

Recull quin factor considera l'usuari com més important en 
segon lloc. 

Actualització 

Taula 16 

• TERCER LLOC D'IMPORTÁNCIA: 

Recull quin factor considera l' usuari com més important en 
tercer lloc. 

Tercer Lloc 
d'Importancia 

Modalitat Codificació 
Tem ss d'esd'e eraera 

Concordancia 


Coman ta 

Actualització 
 3 

Taula 17 
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• SUPORT DE LES DADES: 

Recull el suport en que l'Institut va enviar les dades soHicitades 
per l'usuari. 

Fax 1 
Dis uet 2 
Carta 3 

E-mail 4 

Taula 18 

• 	 ADEQÜACIÓ DEL SUPORT: 

Valoració del suport rebuto 

Molt Dolent 1 
Dolent 2 
Re lar 3 

Bo 4 
Molt Bo 5 

Taula 19 

• 	 SUPORT EN UN FUTUR: 

Suport que li agradaria més a l'usuari en un futur. 

Fax 
Dis 

Carta 
E-mail 

1 
2 
3 
4 

uet 

Taula 20 
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• MATERIAL EXPLICATIU: 

Recull si les dades anaven amb algun tipus de material 
explicatiu. 

1Si 
No 2 

Taula 21 

• 	 OPINIÓ DEL MATERIAL REBUT: 

Opinió del grau d'utilitat del material explicatiu rebut. 

Innecessari 1 
2 
3 

Taula 22 

• UTILITZACIÓ SENSE MATERIAL EXPLICATIU: 

Recull si es van poder fer servir les dades sense el material 
explicatiu. 

1Si 
2No 

Taula 23 
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• PRESENTACIÓ DE LES DADES: 


Valoració de la presentació de les dades rebudes. 


Molt Dolenta 1 
Dolenta 2 
Re ar 3 

Bona 4 
Molt Bona 5 

Taula 24 

• OPINIÓ GENERAL: 

Recullla valoració de l'opinió general que ha tingut l'usuari del 
servei ofert, tenint en compte tots els factors. 

Molt Dolenta 1 
Dolenta 2 

ar 3 
Bona 4 

Molt Bona 5 
Taula 2S 

• 	 CONEIXEMENT DE L'INSTITUT: 

Com es va assabentar l'usuari de l'existencia de l'Institut. 

Ja ho coneixia 
Internet 

Infonnant-se 
Altres 

No recorda 
Taula 26 

2 
3 
4 
5 
6 
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• AL TRES FONTS : 

Recull a on s' adrec;arien els usuaris si no disposessin de 
l' Institu t. 

INE 1 
2No coneix altres 
3A untaments 

Generalitat 4 
Altres 5 

Taula 27 

• FIDELITZACIÓ: 

Recull si l'usuari tomaria a confiar en l'Institut per satisfer les 
seves comandes. 

1Si 
2No 

Taula 28 

• 	 CONEIXEMENT DE LA WEB: 

Recull si l'usuari coneix la web o no. 

1Si 
2No 

Taula 29 
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• ACCÉS A LA WEB: 


Recull si l'usuari ha visitat la web o no. 

Si 1 
No 2 

Taula 30 

• 	 UTILITA T DE LA WEB 

Recull si a l'usuari lí sembla útílla web o no. 

1Si 
2No 

Taula 31 
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3.2. Els Problemes Amb Les Fonts D'errors 

A les enquestes fetes per mostreig ens podem trobar amb dos tipus 
d'errors: 

- Error de Mostreig: 

Sorgeix com a consequencia de mesurar n unitats en lloc de la 
població completa de N unitats. 

- Errors aliens al mostreig: 

- Falta de resposta: 

Tots els tipus de mostreig tenen el problema de la no resposta i 
aixo genera el biaix. Podem distingir dos casos: 

- No resposta total: 

Degut a la absimcia o a la negativa a contestar. Es pot 
solucionar fent un reponderació de la mostra, o sigui 
calculant de nou els pesos dels individus dins de la mostra i 
treballar a partir d'aquests. 

- No resposta parcial: 

Es pot produir quan l'enquestat deixa una pregunta en 
blanc perque no ti afecta o bé perque desconeix la resposta. 
En aquest cas es pot solucionar emplenant els buits segons 
les respostes donades en les altres preguntes, aixo s'anomena 
imputar. 

- Errors de cobertura i contingut 

Els errors de cobertura es refereixen als errors humans al 
introduir les dades, entrevistar a algú per un altre,.... En els de 
contingut la persona és entrevistada bé , pero les respostes són 
erronies perque no ha entes la pregunta o perque no ha entes a 
1 'entrevistador. 



ANALlSI DELS RESULTATS DE L'ENQlIESTAI Els problemes 8mb les fonts d'error 35 

Per a la nostra enquesta l'error de mostreig ha estat del: 3'7%. Aquest 
valor s'ha trobat prenent la nostra variable representativa, que és categorica, i 
aplicant-li la fórmula corresponent: 

PRECISIÓ =Z .~(1- .!!-}( p'(l-p»)
'12 N n 

on p al nostre cas és la proporció de persones que estan satisfetes o molt 
satisfetes (modalitats 4 i 5) amb el servei d'atenció a comandes. 

Sobre els errors aliens al mostreig, hem tractat la no resposta total amb 
una substituciól5 de l'individu per un altre el :rnaxim semblant. Hem de 
comentar que aquesta substitució sempre s'ha realitzat per impossibilitat de 
contacte o per absencia i mai per negativa a contestar. La no resposta parcial 
donat la seva poca intervenció no ha calgut tractar-Ia. 

I!i Veure final de l'apartat 2.2.2 
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3.3. Analisi Univariant 

A continuació es fan'l. l'analisi descriptiu univariant de totes les variables 
que hem considerat en el nostre estudio 

En primera instancia separarem entre variables categoriques i contínues, 
per més tard dins de les variables categoriques separar segons 4 apartats que es 
correspondran amb: perfil de l'usuari i la seva comanda, dades referents a la 
comanda, dades referents a l 'Idescat i fmalment dades referents a la pagina 
web. 

Les variables categoriques estan descrites mitjan¡;ant taules i a més s'han 
afegit graf'ícs per tal de fer més entenedora la descripció. Les variables 
contínues estan descrites amb una llista deIs seus estadístics més importants i 
amb un histograma per tal de veure la seva distribució. 

3.3.1- Variables categóriques 

3.3.1.1- GRAFICS DE PERFILS 

- Descripció deis diferents comandes segons el tema de les dades 
soHicitades: 

TEMA 

3(Atenció 4(Altres) 
Técnica) 3% 

28% 

2(Económ ic) 
22% 

47% 

o 1(Demografia) 

o 2(Económ ic) 

o 3(Atenció Técnica) 

D4(Altres) 

Grafic 1.Tema de les dades soHicitades 

Quasi la meitat de les demandes fetes a l'Idescat són sobre dades 
demografiques. També s'observa que l'altre meitat es divideix 
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aproximadament entre els temes socioeconomics i atenció tecnica. Només hi ha 

un 3% de persones que demanen altres temes. 

- Descripció de les comandes segons les diferents províncies: 


o 1(Barcelona) 

o 2(Tarragona) 

D3(Lleida) 

D4(Girona) 

. 5(Altres) 

o NSINC 

PRovíNCIES 

2 3 4 5NSINC 
5%2% 6%5% 1% 

81% 

Gn'lfic 2. ProvÍncíes de procedencia de les comandes 

La gran majoria de les demandes provenen de la província de Barcelona, 
essent minoritaries la resta i en la mateixa mida. 

- Descripció de les comandes segons les vies de demanda: 

INSTANCIA 

2(Carta) 
3(E-mail)

24% 
5% 

1(Fax) 
71% 

o 1(Fax) 

[J 2(Carta) 

o 3(E-mail) 

Grafic 3. Fonna de realitzar la comanda 

Les dos terceres parts de les demandes s 'han fet via fax que resulta ser 
un deIs metodes més félpids i més difosos, mentre que un altre metode molt 
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nipid com podria ser l' e-mail es fa servir molt poc (potser degut a que no 
tothom té connexió a Internet. El segon metode més utilitzat es correspon amb 
l'enviament de cartes. 

- Descripció deis usuaris segons la quantitat de comandes que demana a 
l'any: 

PERIODICITAT 
3(Usual) 

11%NS/NC2(Esporadic) 
28% 

1(Única) 

60% 

o 1(Única) 

o 2(Esporadic) 

o 3(Usual) 

o NS/NC 

Gnlfic 4. Nombre de comandes a )'any 

El 60% deIs usuaris només han realitzat Wla comanda a l'any 1998, 
mentre que la resta ha fet servir aquest servei en més d 'una ocasió durant l' any. 
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3.3.l.2- GRÁFICS DE LA COMANDA 

- Va ser voste l'encarregat de tractar les dades: 

Cal dir que tots els qüestionaris han estat resposts per la persona que va tenir 
contacte o va tractar les dades. El que es vol reflexar en aquesta pregunta és 
veure si el que va demanar les dades a l'Idescat és la persona que va utilitzar 
les dades o només va actuar com a intermediari entre 1 'Idescat i la persona que 
fmalment va fer-ne ús de les mateixes. 

INTERMEDIAR! N O/o 

SI 57 285% 

NO 143 71.5% 

Taula 32. Existencia d'intermediari 

INTERMEDIARI 

143 

.... 
160 

140 

120 

100 

/l (71.5%) 

DsIl I 
IoNO I

80 


60 


40 


20 


o 


Gnlfic 5. Nombre de intermediaris 

Segons el gnlfic una de cada quatre comandes han estat sol·licitades per 
persones que després no han tractat les dades i que només les han demanat. El 
71 % de les comandes han sigut demanades per persones que després han tingut 
contacte amb les dades. 
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- Valoració de la utilitat de la informació rebuda: 

UTll,lTAT 
GLOBAL N % 

MoIt Poca 6 3% 

Poca 1 0.5% 

Normal 18 9% 
Alta 55 27.5% 

Molt Alta 119 59.5% 

Ns/Nc 1 0.5% 

Taula 33. Utilitat de la informació 

UTILlTAT GLOBAL 
119 

(59.5%) 

120 

100 

/1, 

I 18 . 

IOMott Poca 
80 iD Poca 

O Norrrel 

60 DAlla 

MottAtta 

iD Ns/Nc40 

20 

O 

Grafic 6. Utilitat global de la informació rebuda 

El 60% de la gent ha trobat que les dades rebudes li han sigut de molt 
utilitat. Només una petita part deIs usuaris (3' 5%) estan descontents amb la 
utilitat de les dades rebudes. 
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- Valoració del temps de resposta: 

TEMPSDE 
RESPOSTA 

N % 

Molt Ah 5 2.5% 
AIt 18 9% 

Normal 39 19.5% 
Baix 73 365% 

Molt Baix 58 29% 
NsINc 7 35% 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

Taula 34. Temps de res posta 

TEMPS DE RESPOSTA 

73,,----.,----------/1 (36.5%) .
/ . I 

DMo~M I 
0M 

1
/ 

d Norrml 1I 

IO BalX I
Mo~ Baix I 

IONs/Nc ! 

Gnlfic.7 Temps que es triga en respondre a la comanda 

La majoria de la gent esta contenta amb el temps que li han trigat a 
respondre pero hi ha un 12% de persones que consideren que el temps en 
respondre a la comanda ha sigui més alt de que ells desitjarien. Els valor s 
mancants es corres ponen a persones que no s'emecordaven del temps que havia 
trigat l'Institut a respondre. 
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- Concordancia comanda/resposta: 

CONCORDÁNCIA 
COMANDA/RESPOSTA 

N % 

Gens concordancia 3 1.5% 
Poca concordancia 5 2.5% 
ConcordanciaJusta 16 8% 
Bona concordancia 49 24.5% 
Concordancia Total 126 63% 

Ns/Nc 1 05% 

Taula 35. Concordancia comanda/res posta 

CONCORDANCIA COMANDAlRESPOSTA 

126 

/l (63%) 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

o Gens 

o Poca 

O Justa 

oBona 

Total 

O Ns/Nc 

Grafic 8. Concordancia de les dades demallades amb les rebudes 

La gran majoria deIs usuaris han rebut com a resposta exactament les 
dades que demanaven. 
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- Actualització de les dades: 

ACTUALITZACIÓ DE N % 

LES DADES 

Molt Desfasades 4 2% 

Desfasades 10 5% 
Normal 19 9.5% 

Aetualitzades 40 20% 
Molt Aetualitzades 111 55.5% 

Ns/Ne 16 8% 

TauJa 36. Aetualització de les dades 

ACTUALlTZACIÓ DE LES DADES 

111 
- :-::-::--::-::-:-:--- ---¡

(55.5%) 

o Moll Desfassades 

IJ Desfassades 

O Normal 

DActualilzades 

Molt Actualitzades 

O Ns/Nc 

Grafie 9. Aetualitzaeió de les dades rebudes 

Tres de cada quatre persones consideren que les dades que han rebut són 
prou actualitzades. Hi ha un nombre bastant alt de no respostes (8%), aixo és 
degut a que aquestes persones no tenien una noció clara d'aquest punt ja que al 
no haver contrastat les dades per saber si eren les últimes existents no es veien 
capaces de donar una valoració a l'actualització. 
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- Ordre d'importancia deIs factors Temps d'espera, concordancia 
comanda resposta i Actualització de les dades: 

TEMPS D'ESPERA CONCORDANCIA 
COMANDAIRESPOSTA 

ACTUALITZACIÓ DE 
LES DADES 

MISSINGS 

IMPORTANCIA N % N % N % N % 

ler Lloc 26 13% 110 55% 63 31.5% 1 0.5% 
20n Lloc 47 23 .5% 66 33 % 86 43 % 1 05% 
3er LIoc 126 63% 23 11.5% 50 25 % 1 0 5% 

NslNc 1 0.5% 1 0. 5% 1 05% 
Taula 37. Nivell d'importimcia deis tres factors 

IMPORTANCIA EN PRIMER LLOC 

110 

/i (55070 )--

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

o Terrps d'espera 

O Concordancia 

O Acualització 

O fIS/Nc 

Gralic lO. Primer factor en importancia 
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,,
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IMPORTANCIA EN SEGON LLOC 
86 


ID Terrps d'espera 1 


ICl Concordancia 

I
ID Acualització 

ID Ns /Nc 

Grafic 11. Segon factor en importancia 

IMPORTANCIA EN TERCER LLOC 

_ lZG. 
(63%) 

ID Terrps d'espera 

ID Concordancia 

1 
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O Ns /Nc 
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Grafic 12. Tercer factor en importancia 
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GRAU O'IMPORTANCIA DEL TEMPS O'ESPERA 

~. . ._________126_____ 
-1

/' I (63%) 

140 ./ 

120 

100 
o Prirrer Lloc 

O Segon Lloc 80 
(23.5%) O Tercer Lloc 

60 O Ns/Nc 

40 

20 

---_.~------------------' 

O~---~~--~--~---L------~======~----~ 

Grafie 13. Temps d'espera per ordre d'importimcia 

GRAU O'IMPORTANCIA DE LA CONCORDANCIA 
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Gd.fie 14. ConeordllOeia per ordre d'importaneia 
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GRAU D'IMPORTÁNCIA DE L'ACTUALlTZACIÓ 

86 

/1--- - (43%)-

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O Prirre r Lloc 

[J Segon Lloc I 
O Tercer Lloc 
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GnHic 15. Actualització per ordre d'importimcia 

Més de la meitat de la gent ha escollit en primer lloc d'imporUmcia la 
concordancia entre la comanda i la resposta i un 31 % ha escollit en primer lloc 
l'actualització. 

En segon lloc s'ha escollit l'actualització amb un 43%, després la 
concordancia i per últim el temps de resposta. 

En tercer lloc s'ha escollit el temps d'espera amb un 63%. El temps 
d'espera ocupa la tercer posició en el primer lloc i en el segon lloc. 

De la taula es treu que el primer lloc és per la concordancia 
comandalresposta, el segon lloc per l'actualització i el tercer lloc és pel temps 
de resposta. 
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- En quin suport Ji van donar les dades?: 

SUPORT DE LA 
REPOSTA 

N % 

Fax 23 115% 

Disquet 130 65% 
Carta 28 14% 
Mail 19 9.5% 

Taula 37. Tipus de suport que van rebre els usuaris 

SUPORT DE LA RES POSTA 
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GnHic 16. Suport en que es van enviar les dades als usuaris 

El format més comú fet servir per l'Idescat per enviar les dades és el 
disquet amb un 65% deIs caos. Després segueixen la carta i el fax amb 
quantitats similars. L.e-mail és el metode que es fa servir menys. 
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- Com classificaria el grau d'adequació del suport en que ha rebut les 
dades?: 

GRAU D'ADEQÜACIó 
DEL SUPORT REBUT N % 

Molt Dolent 3 1.5% 
Dolent 3 1.5% 

Regular 25 12.5% 
Bo 60 30% 

Molt Bo 109 54.5% 

Taula 38. Valoració del suport rebut 

GRAU D'ADEQÜACIÓ DEL SUPORT REBUT 
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Grafic 17. Grau de satisfacció respecte al suport rebut 

Independentment del suport rebut, més del 50% de la gent opina que el 
suport és molt bo i el 85% dona una bona valoració deIs suport rebut. 
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- Quin suport Ji agradaria més en un futur?: 

SUPORT EN UN N % 
FUTUR 

Fax 5 2.5% 

Disquet 60 30% 

Carta 6 3% 
Mail 126 63% 

NslNe 3 15% 

140 
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80 

60 

40 

20 

O 

Taula 39. Suport dessitjat per I'usuari pel rutur 

SUPORT EN UN FUTUR 

1~ 
/" (63%)

"" I 

I 
~ Dsquet 
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O E-rrail 

¡_ Ns/Nc 

I 
(30%) 

Grafie 18. Suport en voldran les dades els usuaris en un rutur 

Més del 60% de la gent es decanta per l.e-mail com a vía futura per rebre 
dades. També destaquen els que s'estímarjen més el dísquet amb un 30%. Pel 
que es veu la gent es decanta per formes tecnol6gíques més avanvades pel 
futur. 



ANÁUSI DELS RESULTATS DE L'ENQUESTA I Ané31isi univariant 51 

- Juntament amb les dades se Ji va proporcionar algun tipus de material 
explicatiu de les mateixes?: 

MATERIAL 
EXPLICATIlJ 

N O/o 

SI 109 54 5% 

NO 88 ·44% 

Ns/Nc 3 1.5% 

Taula 40. Recepció de material explicatiu 
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Grilfic 19. Enviament de material explicatiu 

Quasi be a la meitat de la gent se li va donar material explicatiu de les 
dades quan li van enviar i a l'altre meitat no . 
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- Com classificaria el material rebut?: 

Cal dir que només a 109 persones els correspon contestar a aquesta pregunta, 
que són els que han contestat SI a la pregunta de si van rebre algun tipus de 
material explícatiu de les dades. Degut a la relació que hi ha entre ambdues 
variables, un valor mancant en la variable anterior implica un valor mancant en 
aquesta. Per tant, en aquesta variable el nostre N= 112. 

OPINIóDEL 
MATERIAL REBUT 

N % 

Inneeessari 1 1% 
Útil 38 34% 

Imprescindible 68 61% 
NslNe 5 4% 

Taula 41. Valoració del material explieatiu rebut 
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Grafie 20. Definieió del material explieatiu 

DeIs que van rebre material explicatiu amb les dades més de 60% de la 
persones opina que aquest material ha estat imprescindible per en a l'hora de 
fer servir les dades. Només un 1 % de les persones l'ha considerat innecessari. 
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- Va poder utilitzar les dades sense el material explicatiu?: 

Cal dir que només a 88 persones els correspon contestar a aquesta pregunta, 
que són els que han contestat NO a la pregunta de si van rebre algun tipus de 
material explicatiu de les dades . Degut a la relació que hi ha entre ambdues 
variables, un valor mancant en la variable on es pregunta si es va rebre material 
explicatiu de les dades implica un valor mancant en aquesta. Per tant, en 
aquesta variable el nostre N=9l. 

UTILITZACIÓ DE DADES 
SENSE MA TERIAL 

EXPLICATIU 
N % 

SI 76 83.5% 
NO 7 7.7% 

NsfNc 8 8.8% 

Taula 42. Servei de les dades sen se material explicatiu 
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Griltic 21. Servei de les dades rebudes sense material explicatiu 

De les persones que no van rebre material explicatiu de les dades , la 
gran majoria va poder fer servir igualment les dades tot i que hi ha un 8% que 
no va poder aprofitar les dades pel fet de no tenir aquest material explicatiu. 
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- Com valoraría voste la presentació de les dades, en una escala del 1 al 
S?: 

PRESENTACIó DE N O/o 

LESDADES 

Molt Dolenta 2 1% 

Dolenta 11 5.5% 

Regular 46 23% 

Bona 72 36% 

Molt Bona 62 31% 

NslNc 7 3.5% 

Taula 43. Valoració de la presentació de les dades 
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Grittic 22. Satisfacció asmb la presentació de les dades 

Sobre aquest tema hi més variació de respostes tot i que el tant per cent 
de persones que dona una valoració negativa de la presentació no arriba al 7%. 

El 67% de les persones té una molt bona valoració d'aquest punt. 
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3.3.1.3- GRAFICS DE L'INSTITUT 

- Com valoraria en general el servei ofert per l'Institut, en una escala del 
1 a15, per aquesta comanda en concret?: 

N O/ o OPlNIÓ GENERAL 
DEL SERVEI OFERT I 

MoIt Dolent o 0% 

Dolent 4 2% 

Regular 18 9% 

Bo 87 43 .5% 

Molt Bo 90 45% 

NslNc 1 I 0.5% 

Taula 44. Valoració general del servei ofert per !'Institut 
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Gnlfic 23. Satisfacció general amb el servei ofert per I'ldescat 

No hi ha ningú que pensi que el servei ofert per l'Institut sigui molt 
dolent i només un 2% pensa que és dolent. 
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Més del 80% del usuaris han quedat molt contents amb el servei ofert 
per l'Institut i han opinat que el servei és bo. 
- Com es va assabentar de l'existencia de l'Institut per satisfer la seva 
comanda?: 

CONEIXEMENT DE I N % 


L'INSTITUT 
 I11 
76 38%I Ús habitual 11 11 

Ja ho eoneixia 64 32%I 11 11 
Internet 10 5%I 11 I! 

Informant-se 17 8.5% 1 11 11 
Altres 26 13%I 11 11 

No recorda 7 3.5%I 11 11 
Taula 45. Forma de eoneixer l'existeneia de !'Institut 
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Grafie 24. Via de eoneixement de /'Institut 

DeIs usuaris de l'Institut, el 40% ha tingut coneixement d'ell perque són 
usuaris habituals i el 30% per que ja ho coneixien. Només un 9% de les 
persones s'han hagut d'informar perque no el coneixien abans. 
Cal destacar que el 40% que han respost que eren usuaris habituals de 
l'Institut, és congruent amb els resultats obtinguts a l'analitzar la variable 
periodicitat creada per nosaltres on recollim el nombre de comandes a l'any per 
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cada usuario En aquest variable havíem obtingut que el 40% deIs usuaris fan 
més d'una comanda a l'any, és a dir, són usuaris habituals. 

- A quines altres fonts d'informació recorreria si no disposes deIs serveis 
de l'Institut?: 

ALTRESFONTS N % 
D'INFORMACIÓ 1I 

INE 68 34% 

No coneix altres 43 21.5% 

A,juntaments 36 18% 

Generalitat 17 8.5% 

Altres 6 3% 

Taula 46. Coneixement d'altres fonts d'informació 
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Grafic 25. Fonts d'informació conegudes que podrien substituir el servei de I'Institut 

En cas de no existir el servei d'atenció de comandes a mida ofert per 
l'Institut, un 34% de les persones recorrerien a l'INE per satisfer la seva 
demanda, seguit deIs ajuntaments, de la Generalitat i d'altres fonts d'informació 
no proposades. 



FIDELITZACIÓ 
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N 

11 

o/ o 

1 SI 11 197 11 98.5% 1 

1 NO 11 3 11 1.5% I 

ANAuSI DELS RESUL TATS DE L'ENQUESTA I Analisi univariant 58 

Cal destacar que hi ha un 22% de la gent que no sabria on dirigir-se per 
tal de suplir el servei ofert per l'Institut. 

- Si tornés a necessitar informació semblant, tornaria a soHicitar-ho a 
1'Institut?: 

I 


Taula 47. Properes soHicituts de dades 
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Grafic 26. Demanda de dades en un futur 

DeIs usuaris del servei de l'Institut, casi el 99% de les persones tomara a 
fer servir el serveis que ofereix l'Institut. 

Cal dir que els que han dit que no ens han explicat que aixó és degut a 
que el servei que els ofereix la web de l'Institut ja els esta prou bé i que per tant 
ja no tindrien necessitat de realitzar comandes a l'Institut. 
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3.3.1.4- GRAFICS DE LA WEB 

- Coneix I'existencia de la nostra pagina Web?: 

CONEIXEMENT 
DE LA WEB 

N O/o 

SI 157 78 .5% 

NO 43 215% 

Taula 48. Coneixement de la pagina web 

CONEIXEMENT DE LA WEB 

I\JO 
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SI 
157 (78%) 

Grafic 27. Coneixement de la pagina web 

DeIs usuaris del servei d'atenció de comandes a mida de l'Institut casi un 
80% de les persones coneix també l'existencia de la pagina web que té l'Institut 
a Internet. 
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- Ha accedit a la nostra pagina web?: 

Només responen a aquesta pregunta els que coneixen l'existencia de la 
pagina web, és adir, N=157. 

I 

ACCÉSA LA 
WEB 

N % 

SI 129 82% 

NO 28 18% 

Taula 49. Accés a la pagina web 
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I 

129 (82%) 

I 
Grafic 28. Visita de la pagina web 

Entre les persones que coneixen la web de l'Institut, més del 80% l'ha 
visitat alguna vegada. 

28 (18%) 

SI 
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- Li sembla útil la pagina web?: 

Només responen a aquesta pregunta els que han accedit a la pagina web, 
és adir, N=129. 

UTILITATDE N % 

LAWEB 

Útil 124 969% 

No Útil 4 3 1% 

Taula 50. Opinió de la utilitat de la pagina web 

UTILlTAT DE LA WEB 

NO 

4 (3%) 

SI 

124 (97%) 

G rafic 29. Valoració de la utilitat de la pagina web 

Les persones que han accedit a la web alguna vegada, opinen en un 97% 
que aquesta és útil. 
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3.3.2- Variables continues 

- TEMPS D'ATENCIÓ: 

Temps atenció-Data d'Atenció - Data d'Entrada 

Descripció deIs estadístics: 

Variable TEMPSA 

Mitjana 1,831 Error Mi tjana ,117 
Desviació 1,426 Variimcia 2,032 
Kurtosis 7,300 Error Kurtosis ,396 
Asimetria 2,173 Error Asimetría ,199 
Rang 10,000 Mínim O 
Miixim 10 Suma 271,000 

Obs. Valides 148 Missíngs 52 

Histograma: 

HISTOGRAMA DE TEMPS_A 
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GnUic 30. Histograma de la variable Temps d'atenció 

Veiem que l'índex d'asimetria, calculat amb l'índex de Fisher, és positiu 
la qual cosa implica que hi ha un agrupament de les dades a l'esquerra o 
dispersió dreta, per tant hi ha asimetria positiva. 
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Respecte a l'apuntament, l'índex és més gran que zero, el que representa 
que hi ha una distribució punteguda més gran que la normal, distribució 
leptocúrtica. La majoria de les dades estan concentrats entom de la mitjana i la 
resta apareixen molt dispersos. 

La mitjana pel temps d'atenció és de 1 '8 dies, amb una desviació molt 
alta deguda a dos dades estranyes. Si ens fixem en la mediana que és un 
parametre que no es veu tant afectat pels outliers, veiem que el temps d'atenció 
és d'un dia. 

Hi ha 52 dades mancants degut a que o no figurava la data d'atenció o no 
figurava la data d'entrada. 

El mínim de dies per atendre una comanda és de O, que vol dir que s'ha 
ates el mateix dia que ha arribat. El maxim és de 10 dies. 



------
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-TEMPS DE RESPOSTA: 

Temp resposta= Data de Sortida de l'Institut - Data de Demanda de l'Usuari 

Descripció deIs estadístics: 

Variable TEMPSR 

Mitjana 25,866 Error Mitjana 2,937 
Desviació 40,060 Variancia 1604,841 
Kurtosis 28,383 Error Kurtosis ,355 
Asimetria 4,934 Error Asimetria ,178 
Rang 328,000 Minim 3 
Máxim 331 Suma 4811,000 

Obs. Valides 186 Missings 14 

Histograma: 

HISTOGRAMA DE TEMPS_R 
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Gridic 31. Histograma de la variable Temps de resposta 

Veiem que l'índex d'asimetria és positiu la qual cosa implica que hi ha 
un agrupament de les dades a l'esquerra o dispersió dreta, per tant hi ha 
asimetría positiva. 

Respecte a l'apuntament, l'índex és més gran que zero, el que representa 
que hi ha una distríbució punteguda més gran que la normal, distríbució 
leptocúrtica. La majoria de les dades estan concentrats entom de la mi~ana i la 
resta apareixen molt dispersos. 
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Com que hi ha alguns valors molt estranys ens fIXarem en la mediana 
que és un parametre que no es veu tant afectat pels outliers. Veiem que el 
temps de resposta és aproximadament de 15 dies. 

Hi ha 14 dades mancants degut a que no figurava la data d'arribada o no 
figurava la data de sortida. 

El mínim de dies per respondre a una comanda és de 3 i el m3xim és de 
331 dies. 
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-INTENTS: 


Descripció deIs estadistics: 


Variable INTENTS 

Mitjana 2,710 Error Mitjana ,136 
Desviació 1,919 Variancia 3,684 
Kurtosis 2,781 Error Kurtosis ,342 
Asimetria 1,604 Error Asimetria ,172 
Rang 9,000 Minim 1 
Maxim 10 Suma 542,000 

Obs. Valides 200 Missings O 

Histograma: 
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Grafic: 32. Histograma de la variable Intents 

Veiem que l'índex d'asimetria és positiu la qual cosa implica que hi ha 
un agrupament de les dades a l'esquerra o dispersió dreta, per tant hi ha 
asimetria positiva. 

Respecte a l'apuntament, l'índex és més gran que zero, el que representa 
que hi ha una distribució punteguda més gran que la normal, distribució 
leptocúrtica. La majoria de les dades estan concentrats entom de la mitjana i la 
resta apareixen molt dispersos. 
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Com no veiem presencia de valors estranys mirarem la mitjana per veure 
quin és el número d'intents mitja per aconseguir una entrevista. Aquest valor és 
de 2.7 intents per comanda, tal com s'apuntava als resultats obtinguts en 
l'enquesta pilot 

El nombre mínim d'intents ha estat de 1 trucada, mentre que el nombre 
IDaxim ha estat de 10 trucades. 
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3.4. Analisi Bivariant De Les Dades 

Per analitzar la relació entre dos variables qualitati ves farem servir 
taules creuades. Aquestes taules content en les seves cel·les en primer lloc la 
freqüencia absoluta, després el tant per cent que representa la freqüencia 
absoluta amb respecte al marginal de la fila i per últim el tant per cent que 
representa la freqüencia absoluta amb respecte al marginal de la columna. 

A ¡'última fila és representen els marginals per columna i el tant per cent que 
aquests representen en el total de la mostra. 

Pel que respecte a dos variables continues o a una continua i una categorica es 
faran servir grafics bivariants. 
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SEXE*ESTRA T 

Files: SEXE Columnes: ESTRAT 

Gen 

Home 23 
21. 30 
45.10 

Dona 28 
30.43 
54.90 

Tot 51 
25.50 

100.00 

Univ 

17 
15.74 
51.52 

16 
17.39 
48.48 

33 
16.50 

100.00 

Adro 

15 
13.89 
48.39 

16 
17.39 
51. 61 

31 
15.50 

100.00 

S.Priv 

23 
21. 30 
54.76 

19 
20.65 
45.24 

42 
21. 00 

100.00 

S.Publ 

12 
11.11 
75.00 

4 
4.35 

25.00 

16 
8.00 

100.00 

Part Tot 

18 
16.67 
66.67 

108 
100.00 

54.00 

9 
9.78 

33.33 

92 
100.00 

46.00 

27 
13.50 

100.00 

200 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les - 

Valors absoluts 

% de fila 

% de Columna 


Hi ha rnés dones al sector de la Generalitat i a l'Administració. És adir, a les 
organitzacions públiques de Catalunya. A la resta hi ha rnés hornes que dones, tot i que la 
diferencia nornés és substancial a Particulars i al Sector Públic. 
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INSTANCIA*ESTRAT 

Files: INSTANCIA Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Fax 29 
20.42 
56.86 

23 
16.20 
69.70 

21 
14.79 
67.74 

39 
27.46 
92.86 

11 
7.75 

68.75 

19 
13.38 
70.37 

142 
100.00 

71. 00 

Carta 22 
45.83 
43.14 

7 
14.58 
21.21 

9 
18.75 
29.03 

2 
4.17 
4.76 

3 
6.25 

18.75 

5 
10.42 
18.52 

48 
100.00 

24.00 

E-mail O 3 
30.00 

9.09 

1 
10.00 

3.23 

1 
10.00 
2.38 

2 
20.00 
12.50 

3 
30.00 
11.11 

10 
100.00 

5.00 

Tot 51 
25.50 

100.00 

33 
16.50 

100.00 

31 
15.50 

100.00 

42 
21. 00 

100.00 

16 
8.00 

100.00 

27 
13.50 

100.00 

200 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

La Generalitat és l'estrat, amb diferencia, que més utilitza la carta per fer comandes. 
Aixo suposem que és degut a que el servei públic funciona sempre amb instancies amb 
format postal. 

L'estrat que més fa servir el fax és el Servei Privat; segurament, perque aquest mitja 
esta molt estes, especialment en el món de l'empresa i a més és molt rapid. De tota manera, 
la via fax és el mitja més emprat en tots els estrats. 

Cal destacar que encara que a tots els estrats esta molt poc difós la utilització del e
mail, la Generalitat destaca per no fer-Io servei mai. No sabem les raons del perque la 
Generalitat no utilitza aquesta via quan és la tecnologia del futur i a més disposa deIs 
mitjans material s per fer-ho. 
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TEMA*ESTRAT 

les: TEMA Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Demo 12 8 26 26 5 17 94 
12.77 8.51 27.66 27.66 5.32 18.09 100.00 
23.53 24.24 83.87 61. 90 31.25 62.96 47.00 

Econ 7 13 2 8 8 5 43 
16.28 30.23 4.65 18.60 18.60 11.63 100.00 
13.73 39.39 6.45 19.05 50.00 18.52 21. 50 

A.Tec 30 11 3 8 1 4 57 
52.63 19.30 5.26 14.04 1. 75 7.02 100.00 
58.82 33.33 9.68 19.05 6.25 14.81 28.50 

Divers 2 1 O O 2 1 6 
33.33 16.67 - - 33.33 16.67 100.00 
3.92 3.03 - - 12.50 3.70 3.00 

Tot 51 33 31 42 16 27 200 
25.50 16.50 15.50 21. 00 8.00 13.50 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les -
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

Les soHicituds de la Generalitat són fonamentalment referents a temes d'atenció 
tecnica. 

Les demandes de demografia es reparteixen especialment entre l'administració 
pública i el servei privat, pero en general és el tema més demanat en tots els estrats. 

En el servei públic es demanen tots els temes per igual sense diferencies 
substancials. 

Demandes d'economia les fan tots els estrats i en la mateixa mesura. 

La Universitat demana majoritariament dades sobre els tres primers temes. 

Les demandes fetes per particulars són especialment sobre dades demografiques. 
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INTERMEDIARI*ESTRA T 

Files: INTERMEDIARI Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adro S.Priv S.Publ Part Tot 

SI 22 
38.60 
43.14 

11 
19.30 
33.33 

12 
21. 05 
38.71 

8 
14.04 
19.05 

2 
3.51 

12.50 

2 
3.51 
7.41 

57 
100.00 

28.50 

NO 29 
20.28 
56.86 

22 
15.38 
66.67 

19 
13.29 
61.29 

34 
23.78 
80.95 

14 
9.79 

87.50 

25 
17.48 
92.59 

143 
100.00 

71. 50 

Tot 51 
25.50 

100.00 

33 
16.50 

100.00 

31 
15.50 

100.00 

42 
21. 00 

100.00 

16 
8.00 

100.00 

27 
13.50 

100.00 

200 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les --

Valors absoluts 

% de fila 

% de Columna 


AIs Sectors Públic i Privat i a Particulars casi no hi ha intermediaris; en canvi, a 
Generalitat, Universitat i Administració el percentatge d'intermediaris augmenta. 
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PERIODICITAT*ESTRA T 

Files: PERIODICITAT Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Única 34 10 18 28 11 19 120 
28.33 8.33 15.00 23.33 9.17 15.83 100.00 
66.67 31.25 58.06 66.67 68.75 73.08 60.61 

Espord 10 14 11 11 4 6 56 
17.86 25.00 19.64 19.64 7.14 10.71 100.00 
19.61 43.75 35.48 26.19 25.00 23.08 28.28 

Habit 7 8 2 3 1 1 22 
31. 82 36.36 9.09 13.64 4.55 4.55 100.00 
13.73 25.00 6.45 7.14 6.25 3.85 11.11 

Tot 51 32 31 42 16 26 198 
25.76 16.16 15.66 21.21 8.08 13.13 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les -
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

Les comandes deIs departaments de la Generalitat solen tenir una periodicitat anual. 

A tots els estrats, excepte a la Universitat, fer una demanda a l'any és el més 
habitual. Es destacable que a la Universitat hi ha usuaris de tots tipus, tant els que 
demanen una única comanda com els que ho fan esporadicament o usualment. 
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SUPORT*GRAU D'ADEQÜACIÓ (D*E) 


Files: SUPORT DE LES DADES ColUITUles: GRAU D'ADEQÜACIÓ 


Molt Dolent Dolent Regular Bo Molt Bo Tot 

Fax 2 1 8 6 6 23 
8.70 4.35 34.78 26.09 26.09 100.00 

66.67 33.33 32.00 10.00 5.50 11.50 

Disquet 1 1 10 40 78 130 
0.77 0.77 7.69 30.77 60.00 100.00 

33.33 33.33 40.00 66.67 71. 56 65.00 

Carta O 1 7 10 10 28 
3.57 25.00 35.71 35.71 100.00 

33.33 28.00 16.67 9.17 14.00 

E-mail O O O 4 15 19 
21. 05 78.95 100.00 

6.67 13.76 9.50 

Tot 3 3 25 60 109 200 
1. 50 1. 50 12.50 30.00 54.50 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la ColUITUla 


La majoria de la gent ha rebut les dades en disquet i esta molt contenta amb aquest 
suporto En general, la gent esta contenta amb el suport rebut siguin quin sigui. 

La poca gent que ha rebut e-mail té una valoració molt positiva d'aquest mitja de 
transmissió de dades i destaca que no hi ha cap valoració menor que 4. 

De les 200 persones entrevistades, només hi ha 6 valoracions negatives respecte al 
grau d'adequació del suport rebuto 
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SUPORT REBUT*SUPORT DESSITJAT EN EL FUTUR(D*F) 

Files: SUPORT REBUT Columnes: SUPORT EN EL FUTUR 

Fax Disquet Carta E-mail Tot 

Fax 3 4 2 14 23 
13.04 17.39 8.70 60.87 100.00 
60.00 6.67 33.33 11.11 11. 68 

Disquet 1 51 1 77 130 
0.77 39.23 0.77 59.23 100.00 

20.00 85.00 16.67 61.11 65.99 

Carta 1 5 3 16 25 
4.00 20.00 12.00 64.00 100.00 

20.00 8.33 50.00 12.70 12.69 

E-mail O O O 19 19 
100.00 100.00 

15.08 9.64 

Tot 5 60 6 126 197 
2.54 30.46 3.05 63.96 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

Sabent que de l'anterior taula hem extret que quasi tothom esta satisfet amb el suport 
en que li han enviat les dades quan diem que prefereix una altre no vol dir que el rebut fos 
dolent sinó que el que desitja li facilita el treball. 

La gent que ha escollit disquet confia un altre cop en aquest mitja pero també hi ha 
la meitat que preferiria e-mail. 

Totes les persones que han rebut e-mail volen correu electronic també en el futur. 

La majoria deIs usuaris, sigui quin sigui el mitja en que han rebut les dades, es 
decanten per rebre les dades en el futur per via e-mail. 
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MATERIAL EXPLICA TIU*SUPORT REBUT(G*D) 

Files: MATERIAL EXPLICATIU Columnes: SUPORT DE LES DADES 

Fax Disquet Carta E-mail Tot 

SI 2 
1. 83 
8.70 

87 
79.82 
67.97 

7 
6.42 

25.00 

13 
11.93 
72.22 

109 
100.00 

55.33 

NO 21 
23.86 
91. 30 

41 
46.59 
32.03 

21 
23.86 
75.00 

5 
5.68 

27.78 

88 
100.00 

44.67 

Tot 23 
11.68 

100.00 

128 
64.97 

100.00 

28 
14.21 

100.00 

18 
9.14 

100.00 

197 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les -
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

A les dos terceres parts que reben les dades en disquet se'ls hi adjunta una 
explícació de les dades. 

Les dades enviades per fax i per carta, no reben en general explicació. 
Un 72% de les respostes per e-roail reben explicació de les dades. 
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MATERIAL EXPLICATIU*CLASSIFICACIÓ(G*H) 

Files: MATERIAL EXPLICATIU Columnes: CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL 

No Toca Innec Útil Impresc Tot 

SI O 1 
0.93 

100.00 

38 
35.51 

100.00 

68 
63.55 

100.00 

107 
100.00 

54.87 

NO 88 
100.00 
100.00 

O O O 88 
100.00 

45.13 

Tot 88 
45.13 

100.00 

1 
0.51 

100.00 

38 
19.49 

100.00 

68 
34.87 

100.00 

195 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel'les --

Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


Tothom aprecia el fet que les dades vinguin amb una explicació, amb excepció d'un 
1%. El 63.55% de les persones consideren que el material rebut ha resultat imprescindible 
per l'explotació de les dades rebudes. 
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MATERIAL EXPLICA TIU*UTILITZACIÓ SENSE(G*I) 

Files: MATERIAL EXPLICATIU Columnes: UTILITZACIÓ SENSE MATERIAL 

No Toca SI NO Tot 

SI 109 
100.00 
100.00 

O O 109 
100.00 

56.77 

NO O 76 
91. 57 

100.00 

7 
8.43 

100.00 

83 
100.00 

43.23 

Tot 109 
56.77 

100.00 

76 
39.58 

100.00 

7 
3.65 

100.00 

192 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les 
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

De les persones que no han rebut material explicatiu hi ha un 8.5% que no ha pogut 
fer servir les dades que li han enviat. 
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SUPORT EN EL FUTUR*ESTRAT(F*Estrat) 

Files: SUPORT EN EL FUTUR Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Fax 1 1 O O 1 2 5 
20.00 20.00 20.00 40.00 100.00 
2.00 3.03 6.25 7.41 2.54 

Disquet 16 3 12 12 6 11 60 
26.67 5.00 20.00 20.00 10.00 18.33 100.00 
32.00 9.09 40.00 29.27 37.50 40.74 30.46 

Carta 1 1 1 O 1 2 6 
16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 100.00 
2.00 3.03 3.33 6.25 7.41 3.05 

E-mail 32 28 17 29 8 12 126 
25.40 22.22 13.49 23.02 6.35 9.52 100.00 
64.00 84.85 56.67 70.73 50.00 44.44 63.96 

Tot 50 33 30 41 16 27 197 
25.38 16.75 15.23 20.81 8.12 13.71 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --

Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


Tots els estrats es decanten en primer lloc per l.e-mail i en segon lloc pel disquet, a 
excepció de la Universitat que vol preferentment e-mail, amb un 85%.(Pot ser degut a que 
la utilització d'Internet esta molt més difosa al cerc1e universitari.) 
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SUPORT REBUT*ESTRA T(D*Estrat) 

les: SUPORT REBUT Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Fax 4 
17.39 

7.84 

4 
17.39 
12.12 

2 
8.70 
6.45 

7 
30.43 
16.67 

4 
17.39 
25.00 

2 
8.70 
7.41 

23 
100.00 

11.50 

Disquet 38 
29.23 
74.51 

20 
15.38 
60.61 

24 
18.46 
77.42 

24 
18.46 
57.14 

8 
6.15 

50.00 

16 
12.31 
59.26 

130 
100.00 

65.00 

Carta 5 
17.86 

9.80 

3 
10.71 

9.09 

3 
10.71 

9.68 

9 
32.14 
21.43 

1 
3.57 
6.25 

7 
25.00 
25.93 

28 
100.00 

14.00 

E-mail 4 
21. 05 

7.84 

6 
31. 58 
18.18 

2 
10.53 

6.45 

2 
10.53 
4.76 

3 
15.79 
18.75 

2 
10.53 
7.41 

19 
100.00 

9.50 

l'ot 51 
25.50 

100.00 

33 
16.50 

100.00 

31 
15.50 

100.00 

42 
21.00 

100.00 

16 
8.00 

100.00 

27 
13.50 

100.00 

200 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

No hi ha diferencia per l'Idescat a l'hora d'enviar un suport o un altre segons l'estrat. 
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PROVÍNCIA*ESTRAT 

Files: PROVÍNCIES Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adrn.P S.Priv S.Publ Part Tot 

BCN 47 
28.66 
92.16 

24 
14.63 
72.73 

24 
14.63 
77.42 

35 
21. 34 
83.33 

13 
7.93 

86.67 

21 
12.80 
80.77 

164 
100.00 

82.83 

Tarr 1 
11.11 
1. 96 

2 
22.22 

6.06 

4 
44.44 
12.90 

1 
11.11 
2.38 

O 1 
11.11 

3.85 

9 
100.00 

4.55 

Lleida O 2 
50.00 

6.06 

O O 1 
25.00 

6.67 

1 
25.00 

3.85 

4 
100.00 

2.02 

Girona 3 
25.00 

5.88 

3 
25.00 

9.09 

3 
25.00 

9.68 

1 
8.33 
2.38 

O 2 
16.67 

7.69 

12 
100.00 

6.06 

Altres O 2 
22.22 

6.06 

O 5 
55.56 
11.90 

1 
11.11 

6.67 

1 
11.11 

3.85 

9 
100.00 

4.55 

Tot 51 
25.76 

100.00 

33 
16.67 

100.00 

31 
15.66 

100.00 

42 
21.21 

100.00 

15 
7.58 

100.00 

26 
13.13 

100.00 

198 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

Barcelona és la província que més demana dades i de tots els estrats per iguaL 

La majoria de les consultes de fora de Catalunya provenen del sector privat. 
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UTILITAT GLOBAL*ESTRAT(Bl*Estrat) 

Files: UTILITAT GLOBAL Colunmes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Molt Poca O 1 1 2 O 1 5 

20.00 20.00 40.00 20.00 100.00 

I 
3.03 3.23 4.76 3.70 2.51 

Poca O O O O 1 O 1 

100.00 100.00l' 

6.25 0.50 
: 
Normal 3 3 4 5 2 1 18 


16.67 16.67 22.22 27.78 11.11 5.56 100.00 
6.00 9.09 12.90 11. 90 12.50 3.70 9.05 

Alta 10 6 12 11 3 14 56 

17.86 10.71 21. 43 19.64 5.36 25.00 100.00 
20.00 18.18 38.71 26.19 18.75 51.85 28.14 

Molt Alt 37 23 14 24 10 11 119 

31. 09 19.33 11. 76 20.17 8.40 9.24 100.00 
74.00 69.70 45.16 57.14 62.50 40.74 59.80 

Tot 50 33 31 42 16 27 199 

25.13 16.58 15.58 21.11 8.04 13.57 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Colunma 


La opinió generalitzada respecte a la utilitat de la informació rebuda per tots els 
:::strats és positiva, especia1ment a la Generalitat i a la Universitat. Tot i que els altres 
:::strats donen una bona opinió, hi ha més gent que no ha escollit la maxirna puntuació. 
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TEMPS D'ESPERA*ESTRAT(B2*Estrat) 


Files: TEMPS D'ESPERA Columnes: ESTRAT 


Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Molt Alt 2 O 1 2 O O 5 
40.00 - 20.00 40.00 -  100.00 
4.17 - 3.23 4.88 - - 2.58 

Alt 2 7 2 4 3 1 19 
10.53 36.84 10.53 21. 05 15.79 5.26 100.00 

4.17 22.58 6.45 9.76 18.75 3.70 9.79 

Normal 9 7 7 4 3 9 39 
23.08 17.95 17.95 10.26 7.69 23.08 100.00 
18.75 22.58 22.58 9.76 18.75 33.33 20.10 

Baix 16 8 16 20 3 10 73 
21. 92 10.96 21.92 27.40 4.11 13.70 100.00 
33.33 25.81 51.61 48.78 18.75 37.04 37.63 

Molt Baix 19 9 5 11 7 7 58 
32.76 15.52 8.62 18.97 12.07 12.07 100.00 
39.58 29.03 16.13 26.83 43.75 25.93 29.90 

Tot 48 31 31 41 16 27 194 
24.74 15.98 15.98 21.13 8.25 13.92 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel·les --

Freqliencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


Podem identificar a aquesta taula bones puntuacions respecte al temps de resposta 
als estrats de particulars , sector privat, Administració i Generalitat, on més d'un 60% ha 
puntuat un 4 o un 5. 

L'estrat corresponent a la Universitat considera el temps de resposta amb tot el 
ventall de possibilitats possible de d'una forma ben repartida (hi ha opinions per tots el 
gustos al ésser el temps de resposta un concepte subjectiu). 

Al sector públic el 50% ha puntuat amb un 5 i la resta repartit entre les puntuacions 
2,3 i 4. On obtenim més puntuacions de 5 i de 1 (valors extrems) és al estrats de la 
Generalitat i del Sector privat. 
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TEMPS DE RESPOSTA*VALORACIÓ TEMPSD'ESPERA 

(Temps r*B2) 


TEMPS OE RESPOSTA VS VALORACIÓ TEMPS O'ESPERA 
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És estrany que s'obtingui amb aquest graJic un resultats que semblen a primer cop 
d'ull una mica iHogic, ja que els que els ha trigat més l'Idescat a respondre no són els que 
pitjor han puntuat el temps de resposta. Per trobar la logica a aquesta conclusió creuarem 
la variable temps de resposta amb l'estrat. 
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TEMPS DE RESPOST A *ESTRA T(Temps r*Estrat) 


TEMPS DE RESPOSTA VS ESTRAT 
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ESTRAT 

Veiem que les comandes que s'han trigat més a respondre són les deIs estrats 
d'organitzacions públiques, en especial de la Generalitat. Com aquests organismes tenen 
una major consciencia d'aquest temps d'espera ja que saben el que costa obtenir unes 
dades, aixo podria explicar el fet que tot i que els hi han trigat més a respondre no han 
puntuat negativament. 
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CONCORDANCIA COMANDAlREPOSTA*ESTRAT(B3*Estrat) 

Files: CONCORDANCIA COMANDA/REPOSTA Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Gens O 1 1 1 O O 3 
33.33 33.33 33.33 100.00 
3.03 3.23 2.38 1. 51 

Poca O 3 1 1 O O 5 
60.00 20.00 20.00 100.00 

9.09 3.23 2.38 2.51 

Justa 2 2 2 3 4 3 16 
12.50 12.50 12.50 18.75 25.00 18.75 100.00 

3.92 6.06 6.45 7.14 25.00 11. 54 8.04 

Bona 8 10 11 11 1 8 49 
16.33 20.41 22.45 22.45 2.04 16.33 100.00 
15.69 30.30 35.48 26.19 6.25 30.77 24.62 

Total 41 17 16 26 11 15 126 
32.54 13.49 12.70 20.63 8.73 11. 90 100.00 
80.39 51.52 51. 61 61.90 68.75 57.69 63.32 

Tot 51 33 31 42 16 26 199 
25.63 16.58 15.58 21.11 8.04 13.07 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --

Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


Tant la Generalitat, com el Servei Públic com els Particulars no donen puntuacions 
negatives al tema de la concordancia. 

Els estrats que han puntuat negativament ho han fet en un % molt redult, al voltant 
del 8%. Essent les puntuacions més freqüents el 4 i el 5. Dins d'aquests estrats, ressaltem 
que la Universitat és la que més vegades a puntuat amb un 2. 
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VALORACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ*ESTRA T(B4*Estrat) 

Files: ACTUALITZACIÓ DE LES DADES Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adrn.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Molt Desf O 1 2 1 O O 4 
25.00 50.00 25.00 100.00 

3.03 6.67 2.78 2.17 

Desfassad 2 3 2 1 O 2 10 
20.00 30.00 20.00 10.00 20.00 100.00 
4.08 9.09 6.67 2.78 10.00 5.43 

· Normal 4 2 3 7 O 3 19 
21.05 10.53 15.79 36.84 15.79 100.00 

8.16 6.06 10.00 19.44 15.00 10.33 

Actualit 7 5 6 11 7 4 40 
17.50 12.50 15.00 27.50 17.50 10.00 100.00 
14.29 15.15 20.00 30.56 43.75 20.00 21. 74 

Molt Actu 36 22 17 16 9 11 111 
32.43 19.82 15.32 14.41 8.11 9.91 100.00 
73.47 66.67 56.67 44.44 56.25 55.00 60.33 

Tot 49 33 30 36 16 20 184 
26.63 17.93 16.30 19.57 8.70 10.87 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
FreQÜencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

, ,
Bones puntuacions a tots els estrats. A mes al Sector Públic nomes hi ha 

puntuacions de 4 i de 5. 

Les queixes s6n especialment de l'Administraci6, la Universitat i del Sector Privat. 
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VALORACIÓ DE LA PRESENTACIÓ*ESTRA T(J*Estrat) 

Files: PRESENTACIÓ DE LES DADES Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Molt Dole O 1 O O O 1 2 
50.00 50.00 100.00 
3.12 4.00 1. 04 

Dolenta 1 3 2 2 1 2 11 
9.09 27.27 18.18 18.18 9.09 18.18 100.00 
2.04 9.37 6.67 4.76 6.67 8.00 5.70 

Regular 12 5 11 9 3 6 46 
26.09 10.87 23.91 19.57 6.52 13.04 100.00 
24.49 15.62 36.67 21.43 20.00 24.00 23.83 

Bona 21 12 7 16 6 10 72 
29.17 16.67 9.72 22.22 8.33 13.89 100.00 
42.86 37.50 23.33 38.10 40.00 40.00 37.31 

Molt Bon 15 11 10 15 5 6 62 
24.19 17.74 16.13 24.19 8.06 9.68 100.00 
30.61 34.37 33.33 35.71 33.33 24.00 32.12 

Tot 49 32 30 42 15 25 193 
25.39 16.58 15.54 21.76 7.77 12.95 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

El 93% de la gent ha puntuat entre 3 i 5 la presentació de les dades i hi ha bones 
puntuacions a tots els estrats. La Universitat és l'estrat amb més queixes respecte aquest 
tema. 



i 
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SUPORT REBUT*VALORACIÓ DE LA PRESENTACIÓ(D* J) 


Files: SUPORT DE LES DADES Columnes: PRESENTACIÓ 
l' 
! 
¡,! 

Molt Do1e Do1enta Regular Bona Mo1t Bona Tot 

Fax O 1 7 8 7 23 

4.35 30.43 34.78 30.43 100.00 
9.09 15.22 11.11 11.29 11.92 

Disquet 2 8 30 42 42 124 

1. 61 6.45 24.19 33.87 33.87 100.00 

100.00 72.73 65.22 58.33 67.74 64.25 

Carta O 2 5 16 5 28 

7.14 17.86 57.14 17.86 100.00 

18.18 10.87 22.22 8.06 14.51 

E-mail O O 4 6 8 18 

22.22 33.33 44.44 100.00 

8.70 8.33 12.90 9.33 

Tot 2 11 46 72 62 193 

1. 04 5.70 23.83 37.31 32.12 100.00 

100.00 100.00 100.00 1'00.00 100.00 100.00 

Contingut de les ce1·les --
Freqüencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


Tothom ha donat bones puntuacions a la presentaci6 independentment de quin sigui 
el suport en que hagin rebut les dades, encara que els que han valorat més malament 
aquest factor són els que han rebut disquet. 
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VALORACIÓ GLOBAL DEL SERVEI* ESTRA T(K*Estrat) 

Files: VALORACrÓ GLOBAL Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Dolent O O 2 2 O O 4 
50.00 50.00 100.00 

6.45 4.76 2.01 

Regular 3 2 3 6 1 3 18 
16.67 11.11 16.67 33.33 5.56 16.67 100.00 

5.88 6.25 9.68 14.29 6.25 11.11 9.05 

Bo 21 17 16 12 8 13 87 
24.14 19.54 18.39 13.79 9.20 14.94 100.00 
41.18 53.12 51. 61 28.57 50.00 48.15 43.72 

I Molt Bo 27 13 10 22 7 11 90 
i 30.00 14.44 11.11 24.44 7.78 12.22 100.00 

52.94 40.62 32.26 52.38 43.75 40.74 45.23 

Tot 51 32 31 42 16 27 199 
25.63 16.08 15.58 21.11 8.04 13.57 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

Cal destacar que no hi ha hagut ningú que hagi donat una puntuació de 1 al servei 
ofert per l'Institut en la seva valoració general i que els que han valorant en 2 només 
representen un 2% i són als estrats d'Administració i Servei Privat. 

En general tots els estrats tenen una puntuació de 4 i 5 majoritariament, sent la 
Generalitat l'estrat que millors puntuacions dona. 
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CONEIXEMENT DE L'INSTITUT*ESTRA T(M*Estrat) 

Files: CONEIXEMENT DE L'INSTITUT Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

Ús Habit 30 21 7 2 12 4 76 
39.47 27.63 9.21 2.63 15.79 5.26 100.00 
58.82 63.64 22.58 4.76 75.00 14.81 38.00 

Ja coneix 14 4 20 16 O 10 64 
21.87 6.25 31.25 25.00 15.62 100.00 
27.45 12.12 64.52 38.10 37.04 32.00 

Internet 2 1 1 4 O 2 10 
20.00 10.00 10.00 40.00 20.00 100.00 
3.92 3.03 3.23 9.52 7.41 5.00 

Informant O O O 10 2 5 17 
58.82 11. 76 29.41 100.00 
23.81 12.50 18.52 8.50 

Altres 3 6 3 8 2 4 26 
11.54 23.08 11.54 30.77 7.69 15.38 100.00 

5.88 18.18 9.68 19.05 12.50 14.81 13.00 

No recorda 2 1 O 2 O 2 7 
28.57 14.29 28.57 28.57 100.00 

3.92 3.03 4.76 7.41 3.50 

Tot 51 33 31 42 16 27 200 
25.50 16.50 15.50 21. 00 8.00 13.50 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les --
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

La gent de la Generalitat té notícies de l'Ideseat per ús habitual o perque ja ho 
eoneixia; la Universitat especialment per ús habitual i L'Administració perque ja ho 
eoneixia. Cap d'aquestes persones va tenir neeessitat d'informar-se sobre l'existencia de 
l'Ideseat. 

EIs que ho fan servir més habitualment són els estrats de Generalitat, Universitat i el 
Servei públie. Arnés l'Administració ja ho eoneixia. El Servei Privat i els Partieulars s'han 
hagut d'informar. 
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FONTS D'INFORMACIÓ ALTERNATIVES*ESTRA T(N*Estrat) 

Files: ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

INE 14 16 8 19 2 9 68 
20.59 23.53 11. 76 27.94 2.94 13.24 100.00 
27.45 48.48 25.81 45.24 12.50 33.33 34.00 

No coneix 13 3 10 5 5 7 43 
30.23 6.98 23.26 11.63 11.63 16.28 100.00 
25.49 9.09 32.26 11.90 31.25 25.93 21. 50 

Ajunta 10 6 5 8 2 5 36 
27.78 16.67 13.89 22.22 5.56 13.89 100.00 
19.61 18.18 16.13 19.05 12.50 18.52 18.00 

General 4 1 4 2 3 3 17 
23.53 5.88 23.53 11. 76 17.65 17.65 100.00 
7.84 3.03 12.90 4.76 18.75 11.11 8.50 

Altres 10 7 4 8 4 3 36 
27.78 19.44 11.11 22.22 11.11 8.33 100.00 
19.61 21.21 12.90 19.05 25.00 11.11 18.00 

Tot 51 33 31 42 16 27 200 
25.50 16.50 15.50 21. 00 8.00 13.50 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel'les -
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

De quasi tots els estrats la gran majoria de la gent recorreria a rINE per satisfer les 
seves demandes en cas de no existir l'Idescat. 

A part de la Universitat, els altres estrats tenen un % molt elevat de gent que no 
sabria on rec6rrer si no disposessin del servei que ofereix rIdescat. 
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,
CONEIXEMENT DE L'INSTITUT*PROVINCIA(M*ProvÍncia) 

Files: CONEIXEMENT DE L'INSTITUT Columnes: PROVÍNCIA 

BCN Tarr Lleida Girona Altres Tot 

Ús Habit 69 1 1 3 1 75 
92.00 1.33 1.33 4.00 1.33 100.00 
42.07 11.11 25.00 25.00 11.11 37.88 

Ja coneix 55 3 1 3 2 64 
85.94 4.69 1.56 4.69 3.12 100.00 
33.54 33.33 25.00 25.00 22.22 32.32 

Internet 7 2 O O 1 10 
70.00 20.00 10.00 100.00 

4.27 22.22 11.11 5.05 

Informant 13 o 1 2 1 17 
76.47 5.88 11. 76 5.88 100.00 

7.93 25.00 16.67 11.11 8.59 

Altres 14 3 o 4 4 25 
56.00 12.00 16.00 16.00 100.00 

8.54 33.33 33.33 44.44 12.63 

No recorda 6 o 1 O o 7 
85.71 14.29 100.00 
3.66 25.00 3.54 

Tot 164 9 4 12 9 198 
82.83 4.55 2.02 6.06 4.55 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel·les -
Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 
% de la Columna 

De Barcelona, el 75% de la gent o ja ho coneixia o és usuari habitual i de Grrona el 
50%.Lleida es reparteix a parts iguals entre els usuaris habituals, els que ja ho coneixien, 
els que s'han informat i els que no se'n recorden de com es van assabentar. 

De fora de Catalunya, el 50% es van assabentar de l'existfmcia de l'Idescat per altres 
fórmules que no són les proposades, encara que també hi ha un 22% que ja ho coneixia. 
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~i 
1:
¡i~ 

FONTS D'INFORMACIÓ*PROVÍNCIA(N*ProVÍncia) 

Files: ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ Columnes: PROVÍNCIA 

BCN Tarr Lleida Girona Altres Tot 

INE 56 3 O 4 5 68 
82.35 4.41 5.88 7.35 100.00 
34.15 33.33 33.33 55.56 34.34 

No coneix 36 1 2 3 1 43 
83.72 2.33 4.65 6.98 2.33 100.00 
21. 95 11.11 50.00 25.00 11.11 21. 72 

Ajunta 26 3 1 4 1 35 
74.29 8.57 2.86 11.43 2.86 100.00 
15.85 33.33 25.00 33.33 11.11 17.68 

General 14 O 1 O 1 16 
87.50 6.25 6.25 100.00 
8.54 25.00 11.11 8.08 

Altres 32 2 O 1 1 36 
88.89 5.56 2.78 2.78 100.00 
19.51 22.22 8.33 11.11 18.18 

Tot 164 9 4 12 9 198 
82.83 4.55 2.02 6.06 4.55 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contingut de les cel·les --

FreQÜencia Absoluta 


% de la Fila 

% de la Columna 


A excepció de Lleida, tothom recorreria en primer lloc a l'INE. A Barcelona, en 
segon lloc a al tres mitjans no proposats, a Tarragona als ajuntaments com també a Girona. 
A fora de Catalunya hi ha la mateixa proporció per totes les altres opcions. 

En referent a Lleida, el 50% de la gent no té idea d'on poder recórrer a part de 
l'Idescat i els restants recorrerien als ajuntaments o a la Generalitat. En aquesta ciutat no hi 
ha cap referencia a l'INE. 

El % de persones que no coneixen altre opció per demanar dades és especialment 
e1evat a Barcelona, Lleida i Girona. 
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CONEIXEMENT DE LA WEB*SUPORT FUTUR(O*F) 

Files: CONEIXEMENT DE LA WEB Columnes: SUPORT EN EL FUTUR 

Fax Disquet Carta E-mail Tot 

SI 4 
2.58 

80.00 

44 
28.39 
73.33 

2 
1.29 

33.33 

105 
67.74 
83.33 

155 
100.00 

78.68 

NO 1 
2.38 

20.00 

16 
38.10 
26.67 

4 
9.52 

66.67 

21 
50.00 
16.67 

42 
100.00 

21.32 

Tot 5 
2.54 

100.00 

60 
30.46 

100.00 

6 
3.05 

100.00 

126 
63.96 

100.00 

197 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel·les --

Freqüencia Absoluta 

% de la Fila 

% de la Columna 


DeIs que coneixen l'existencia de la pagina web de l'Idescat, aproximadament el 
70% voldria rebre les dades per e-mail i el 30% per disquet. 

DeIs que no coneixen la web també hi ha un 50% que vol les dades per e-mail. 

Només a la gent que voldria les dades per carta hi ha un % elevat de gent que no 
coneix la pagina web. 
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CONEIXEMENT DE LA WEB*ESTRAT(O*Estrat) 

Files: CONEIXEMENT DE LA WEB Columnes: ESTRAT 

Gen Univ Adm.P S.Priv S.Publ Part Tot 

SI 40 
25.48 
78.43 

31 
19.75 
93.94 

27 
17.20 
87.10 

28 
17.83 
66.67 

11 
7.01 

68.75 

20 
12.74 
74.07 

157 
100.00 

78 .50 

NO 11 
25.58 
21. 57 

2 
4.65 
6.06 

4 
9.30 

12.90 

14 
32.56 
33.33 

5 
11. 63 
31.25 

7 
16.28 
25.93 

43 
100.00 

21.50 

Tot 51 
25.50 

100.00 

33 
16.50 

100.00 

31 
15.50 

100.00 

42 
21.00 

100.00 

16 
8.00 

100.00 

27 
13.50 

100.00 

200 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel'les 
Freqüencia Absoluta % de la Fila i Columna 

En tots els estrats hi ha més gent que coneix la web que no pas que no la coneix. 


La Universitat és l'estrat on hi ha més gent que coneix la web. 


On menys és coneix la web és al Sector Privat i a la Generalitat. 
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CONEIXEMENT DE LA WEB* PROVÍNCIA (O*ProvÍncia) 

Files: CONEIXEMENT DE LA WEB Columnes: PROVÍNCIA 

BCN Tarr Lleida Girona Altres Tot 

SI 129 
82.69 
78 .66 

7 
4.49 

77.78 

3 
1.92 

75.00 

9 
5.77 

75.00 

8 
5.13 

88.89 

156 
100.00 

78.79 

NO 35 
83.33 
21.34 

2 
4.76 

22.22 

1 
2.38 

25.00 

3 
7.14 

25.00 

1 
2.38 

11.11 

42 
100.00 

21.21 

Tot 164 
82.83 

100.00 

9 
4.55 

100.00 

4 
2.02 

100.00 

12 
6.06 

100.00 

9 
4.55 

100.00 

198 
100.00 
100.00 

Contingut de les cel'les --
FreqUencia Absoluta 
% de la Fila 
% de la Columna 

En totes les províncies es coneix la web en proporció similar amb un 75%. 



i 
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TEMPSR*ESTRA T*B2 


SUlIImaries of 'I'EMPSR 
By levels of ES'I'RA'I' 

B2 

¡Variable Value Label Mean Std Dev Casas 

I For Entire Population 25,9121 40,4567 182 

ES'I'RA'I' 1 27,4468 40,9829 47 

B2 1 16,5000 3,5355 2 

B2 2 21,5000 9,1924 2 
B2 3 34,1111 38,9565 9 
B2 4 37,5625 60,1365 16 

B2 5 17,0000 19,5026 18 

ES'I'RA'I' 2 34,9333 59,7633 30 

B2 2 18,8333 8,0353 6 

B2 3 65,1429 118,7651 7 

B2 4 33,6250 19,8706 8 
B2 5 23,3333 28,9223 9 

ES'I'RA'I' 3 29,7241 42,8076 29 

B2 1 12,0000 , 1 

B2 2 27,0000 19,7990 2 
i B2 3 28,3333 31,3475 6 

B2 4 34,5625 54,4095 16 

B2 5 18,2500 10,9049 4 

ES'I'RA'I' 4 17,7632 11,5978 38 

B2 1 15,0000 7,0711 2 

B2 2 16,0000 6,2716 4 

B2 3 26,5000 16,4621 4 

B2 4 20,6667 12,6723 18 

B2 5 10,3000 4,9900 10 

ES'I'RA'I' 5 27,9333 58,3040 15 

B2 2 11,3333 4,0415 3 

! B2 3 126,0000 156,9777 2 

B2 4 10,0000 4,3589 3 
¡ B2 5 14,7143 10,2423 7 

ES'I'RA'I' 6 18,3478 14,5528 23 

B2 2 9,0000 , 1 

B2 3 20,5556 17,0595 9 

B2 4 19,6250 16,3440 8 

B2 5 14,2000 7,5961 5 
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Hi ha una tendencia general a tots els estrats que es correspon al fet que hi ha 
persones que puntuen de forma molt baixa (molt crítics amb el temps de resposta), encara 
que realment el seu temps de resposta sol ser baix (en comparació amb la gent que ha 
puntuat alt). Aixo ens fa pensar que aquestes persones consideren massa temps tot allo que 
no sigui d'immediat (1 02 dies). 

INTENTS*ESTRAT 

Summaries of INTEN'l'S 
By levels of ESTRAT 

Variable Value Label Mean Std Dev Cases 

For Entire Population 2,7100 1,9195 200 

ESTRAT 1 2,7647 1,5823 51 
ESTRAT 2 3,6970 2,6159 33 
ESTRAT 3 2,7419 2,1287 31 
ESTRAT 4 2,3810 1,6814 42 
ESTRAT 5 2,0625 1,3401 16 

ESTRAT 6 2,2593 1,5340 27 

Total Cases = 200 

La mitjana d'intents fets per trobar un usuari és Ileugerament diferent als estrats. Es 
necessiten més intents per terme mig a la Universitat i l'estrat on menys intents s'han fet 
és al Sector Públic. 

La mitjana deIs diferents estrats va de 2 a 3 intents excepte a la Universitat que va 
més enIla deIs 3 intents. 
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3.5- Analisi De Correspondencies Múltiples (Acm) 

Per realitzar un ACM hem de distingir dos tipus de variables: les 
explicatives que són els jactors els ejectes deIs quals volem estudiar, y les 
variables res posta que jan referencia a les variables resultat que es volen 
estudiar. 

Al nostre cas (i com es fa habitualment) el grup de variables socio
economiques (sexe, estrat, província i periodicitat) es consideraran com 
explicatives de totes les restants. 

D'aquesta manera les variables actives seleccionades per realitzar l'ACM 
seran les variables sexe, estrat, província i periodicitat16

. La resta de variables es 
prendran com iHustratives i ens serviran per explicar millor el que succeeix. 

Per realitzar el ACM sobre les nostres dades realitzem una codificació de 
totes les variables17 menys les continues (no fa falta perque s'utilitzaran com a 
continues il-Iustratives). 

Per als missings a les variables categoriques es reserva la modalitat O 1 per 
a les contínues el número 999999. 

Per escollir el número d'eixos factorials presentem 1 'histograma deIs 11 
primers valors propis. 

VALORS PRO PIS 
APERCU DE LA PRECISION D::S CALCULS : TRA<;A AVAN<; DIAGONALlTZACIÓ •• 2.7500 

SOMME DELS VALORS PROPIS •••• 2.7500 
+--------T'------------+-----------l-----------f--------------------------------------------~-- ...-------------------------------~ 
I NUMERO I VJ'LOR I PERCENT. I PERCENT. I 
I I PROPI I : ACUMULA T I 
t- ... ------+------------t----------t----------.l..--------------~---------------------------------------------------------~-------

1 I 0.3451 I 12 ~ 55 I 12.55 1***+****************++**+***** ***,.,********* ... *+ **** ... ***+*+**+*++*++***** ... * **+ ......+* 

I 0.3161 

3 ¡ 0.3096 ¡ 

0.2932 I 10. I 45.96 I *** ... ** ... ******++*********************+********************* ... *+******* 

5 ¡ C.2675 I 9~ 73 ¡ 55~69 ! +****** ... **********+******************************************..¡..+ 

6 I 0.2470 I 

7 I 0.2347 I 8 ~ 53 73.2::' I ********* ** ********************+***** *+**************+* 

8 I 0.2167 I 

'i ¡ 0.1996 I 

10 I 0.1780 I 

I 11 I 0.1425 ¡ 5~18 1 ::'00.00 ¡ ***,¡.**,¡.******,¡. ... ** ... **************** 

+--------+------------+----------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------

Taula 51. Histograma deis 11 primen valon propis 

16 Veure taules 2,3,6, 7 i 9 de l'apartat 3.1 
17 Veure l'apartat 3.1 
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Veiem que l'histograma te la forma c1assica de un ACM. L'histograma 
reflexa un primer eix destacat deIs altres pero no massa, a la vegada el segon del 
tercer, etc... A la vista de l'histograma hem decidit agafar als tres primers eixos. 
Hem de remarcar que el % que expliquen aquests eixos és més gran que el que 
reflexa el número 35.30/0, ja que estem fen un ACM i els percentatges de inercia 
són baixos degut a l'existencia d'una gran part de inercia trivial, fruit de 
l'associació de cada variable amb si mateixa. 

La interpretació deIs eixos factorials la farem mirant quines han sigut les 
modalitats que més han contribult a la seva formació. Mirant els cosinus 
quadrats, podrem verificar la qualitat de la representació de cada modalitat las 
eIXOS. 

Les contribucions acumulades de cada variable ens dona una mesura de la 
correlació entre la variable i els eixos factorials; després podrem mirar quines són 
les modalitats causants de la mencionada correlació i les coordenades d'aquestes 
per a veure les oposicions entre elles. 

CéX>RDENADES, CONTRIBl'CIONS 1 COSINUS QUADRATS :lE LES MODALITATS ACTIVES 
EIXOS 1 A 5 

,;.---------~-~-------------------~---+------~------------------------+--------------------------+-------------------------~ 

MODALITATS COORDEN.'\DES CONTRIBUCIONS COSINUS QUADRATS 
: ---------- - - -------------- - ---- - --+----------------- - - - - - ---------+--- - - ------ - ------------- - +-- - - ---------------------

- ETIQUETA P.REL DISTO I 2 3 4 5 1 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 
+---------------- ... -----------------+-------------------------------T--------------------------+-------~------------------

1 • ESTRAT i 
I AA 1 - ESTRAT~l 6.38 I 0.2') 0.36 -0.8i1 -0.88 e.26 i 1.3 2.6 16.4 17.0 1.6 I 0.02 0.04 0.27 0.27 O.D2 I 
, .PA-2 - ESTRAT~2 4.12 5.06 I 1.00 0.76 0.60 1.32 0.32 I 12.0 7.6 4.824.7 1.6 I 0.20 C.12 0.07 C.35 0,02 I 
i J>A-3 - ESTRAT~3 3.88 5.45 I 0.68 -1.34 0.13 -0.08 -0.24 I 5.1 22.1 0.2 0.1 0.8 i 0.080.330.00 O.CO 0,01 I 
: AA-4 ESTRAT~4 5,25 3.76 I -0.65 0.24 0.10 0.12 -1.41! 6.5 0.9 0.2 0.3 39.0 I 0.11 0.02 0.00 0.00 0.53 I 
, AA-S - ESTRAT~5 2.00 11.50 I -1.24 0.54 0.96 -0.49 0.60 I 8.9 1.9 5.9 1.6 2.7 I 0.130.030.08 V.02 0.03 I 
'AA-a ESTRAT~6 3.38 6.41 I -0.75 -0.76 0.09 0.24 1.23 I 5.5 6.2 0.1 0.7 19.0 I 0.090.090.000.01 0.24 i 
+---::------------------------------+--------- CONTRIBUCIÓ ACUMULADA~ 39.3 41.3 27.5 44.3 64.7 +--------------------------+ 

2 • SE:XE: [AB] I 
SEXE:~l 13.50 0.B5 I -0.36 0.02 0.45 -0.10 0.39 I 5.0 0.0 8.9 0.4 7.6 ¡ 0.150.000.24 0.01 0.18 I 

- SEXE-2 11.50 1.17 I 0.42 -0.03 -0.53 -0.46 i 5.6 o.e 10.5 0.5 9.1 I 0.150.00 0.24 0.01 0.18 i 
_----------------------------------+--------- ,l\C:JMULADA~ 10.8 O. :'9.4 0.9 16.9 +--------------------------+ 

6.PROV I 
, AD 2 - PROV~1 20.62 I 0.06 0.16 0.08 -0.35 -0.02 I 0.2 1.6 0.4 8.4 0.0 I 0.02 0.12 0.030.56 0.00 I 
! AD~3 - PROV-2 1.25 19.00 I 0.61 -2.54 1.14 0.77 0.26 I 1.325.5 5.2 0.3 I 0.020.340.070.030.00 I 
! AD-S - PRCV-4 1.62 14.38 I 0.62 -0.69 -2.02 1.79 0.78 I 1.8 2.521.4 17.7 3.7 I 0.030.030.280.220.04 I 
1 AD-6 - PRCV-5 1.50 15.67 I -2.05 0.69 0.12 2.17 -0.82 I 18.2 2.3 0.1 24.2 3.7 í 0.27 0.03 0.00 0.30 0.04 I 
+---::------------------------------+--------- CONTRIBUCIÓ ACUMULADA- 21. 6 31. 9 27.2 52.8 7.8 +--------------------------+ 
! 31. PERIOD ¡BB] ¡ 

- PERIOD~l 15.12 0.65! -0.50 -0.23 -0.41 0.02 0.05 I 11.1 2.5 8.3 0.0 0.1 I 0.390.08 0.26 0.00 0.00 I 
- PERIOD-2 7.12 2.51 I 0.75 -0.15 e.88 -0.18 -0.40 I 11.5 0.517.7 0.7 4.3 I 0.22 0.01 0.31 0.01 0.06 I 
- PF:RIOD~3 2.75 8.09 I 0.64 L 0.00 0.76 I 5.623.7 0.0 1.3 6.2 i 0.090.34 0.00 0.02 0.07 I 

+----------------------------------+--------- ACUMULADA- 29.3 26.8 26. o 2. o 10.6 +--------------------------

Taula 52. Coordenades, contribucions i cosinus quadrats de les variables actives 

http:0.090.34
http:0.390.08
http:0.030.030.280.220.04
http:0.020.340.070.030.00
http:0.030.56
http:0.150.00
http:0.150.000.24
http:0.090.090.000.01
http:0.130.030.08
http:0.080.330.00
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Ara, introduirem la informació que ens aporten les variables 
suplementanes o iHustratives per a explicar millor el que succeeix amb les 
modalitats. Mirarem on estan millor representades aquestes variables i les 
introduirem als gratics que siguin oportuns. 

Hem d'advertir que tota variable que el seu valor-test indiqui que no és 
significativa, i per tant tampoc la seva representació, no es tindnl en compte. 

Amb tot aixo j a podem defmir els 2 eixos resultants (hem suprimit el 
segon al ser identic al tercer i aquest últim tenir més informació respecte a les 
variables iHustratives). A cada eix es comentaran totes les variables 
significatives preo ens restringirem a només pintar les actives ja que les 
il'lustratives donada la seva gran quantitat farien el grafic indesxifrable. 

EIX] 

Estrat 4,5,6 Estrat 2,1,3 
Sexe 1 Sexe2 

o 
Província 5, NS/NC Província 1,4,2,3 
Periodicitat 1 Periodicitat 2,3 

Grafic 33. Representació de les variables actives a I'en 1 

A la formació d'aquest eix contribueixen de forma significativa les quatre 
variables actives. Identifiquem a la part esquerra de l'eix les organitzacions 
privades de sexe masculí de fora de Catalunya o sense identificar la procedencia 
i amb una comanda a l'any. A la dreta de l'eix trobem les organitzacions 
públiques catalanes formades majoritanament per dones i que són usuaris amb 
més d'un comanda a l'any. 

Respecte a les variables iHustratives podem caracteritzar als usuaris 
situats a la part esquerra de l'eix com persones que fan la seva comanda per e
mail especialment. El que més valoren és el temps de resposta i el puntuen molt 
bé per la seva comanda i el que menys valoren és la concordan~a i la puntuen 
regular per la seva comanda. Consideren regular el suport rebut i, en general, no 
se'ls va donar material explicatiu pero van poder fer servir les dades. 
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La valoració general del servei ofert per l'lnstitut és la maxima, coneixen 
l'lnstitut perque s'han informat i no estan assabentats de l'existencia de la pagina 
web. 

A la part dreta de l'eix es situen els usuaris que demanen comandes 
referents a Atenció Tecnica. Aquestes persones fan una bona valoració de 
l' actualització de les dades i com a últim lloc de preferencia situen el temps 
d'espera. La majoria de les dades se'ls hi van facilitar en disquet i amb material 
explicatiu. També tenen una bona valoració del servei ofert per l'lnstitut pero no 
la maxima i coneixen aquest organisme per un ús habitual. Respecte a la web de 
l'Idescat, la coneixen, han accedit i els hi sembla útil. 

De tot el que se'n despren d'aquest eix 1 cal remarcar el fet que els 
organismes públics coneixen la web pero no es caracteritzen per utilitzar 
l'e-mail; en canvi, amb els organismes privats passa tot el contrari ja que no es 
caracteritzen per coneixer la web pero si per utilitzar l' e-mail. 

Estrat 1 Estrat 2,5 
Sexe2 Sexe l 

o 
Província 4 Província 1,2 

Periodicitat l Periodicitat 2 


Grafic 34. Representació de les variables actives a reix 3 

L'eix 3 es forma per l'actuació de les quatre variables actives. A la 
part esquerra es situen els usuaris que pertanyen a la Generalitat que són 
majoritariament dones deIs organismes de la Generalitat de la província de 
Girona i amb una assiduItat d'una comanda a l'any de tema preferentment 
de d' Atenció Tecnica, dirigint-se a l'lnstitut per carta. També es destaquen 
per no coneixer la web. 

A la part dreta de l'eix destaquen els usuaris de la Universitat i de 
l'Administració. Són homes que han fet la comanda des de Barcelona i 
Tarragona de forma esporadica i de temes socio-economics. Aquest usuaris 
tenen coneixement de la web. 
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Sembla ser que l'eix 3 el que fa és trencar l'associació que es 
produeix a la dreta de l' eix 1 deIs organismes públics en dos grups segons el 
coneixement de la web. 

Per a una interpretació conjunta de totes les modalitats de les variables 
actives, veurem ara el gnlfic del pla factorial format pels eixos 1 i 3. 

PLA F ACTORlAL 

FBcteur 3 

• PAOV-l l 
• ESTRAT=5 

• PEAIOD=2 
I 

ESTRAT =2 

• SEXE=1: ~EMPSR I 
' ÁERIOO=O 

PROV=O .. ESTRAT =G •• ESTRATo:4 : ~ov~~ . • ESTRAT=3 o --- -- - - -- - PROV 5 -- -- -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -...... , -- -- -- .. --1 
PRO '=3 --............~ TEMPSA PERIOD=3 

: ~ 
• PERIOD=l : INTEr~TS 

, . 
: SEXE=2, 

• ESTRAT=l-, 

-2L-______~______________L______________+--------= PROV= .,·2 o 1 
FBcteur 1 

Grilfic 35: Pla factorial deis eixos 1 i 3 

A la part positiva del pla es troben els estrats que fan referencia 
principal a Organitzacions públiques com són la Generalitat, les 
Administracions i la Universitat. 

A la part negativa i amb poca influencia de l' eix 3 trobem les 
demandes de províncies de fora de Catalunya i amb una demanda anual de 
dades. 
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Segons la disposició de les variables continues il'lustratives : 

- El temps de resposta creix en firnció de qui ha demanat la comanda. Els 
temps de resposta són més grans per la Generalitat i la Universitat i decreix 
pel Sector Privat i Particulars. 

- El temps d'atenció esta situat sobre l'eix 1, aixo indica que esta molt 
correlacionat amb ell, llavors a banda i banda tindrem caracteritzades les 
mateixes comandes que deiem quan descrivíem l'eixl. A més el temps 
d' atenció creix quan ens desplacem sobre l'eix 1 cap a la dreta. 

- Intents és independent amb el temps de resposta i augmenta també segons 
l'estrat. En especial per la Generalitat hi ha molts més intents que pel Sector 
Privat. 

La Generalitat destaca especialment per un m~or número de dones 
mentre que els altres estrats estan formats per més homes. 

Afegint les variables nominals iHustratives velem que al pnmer 
quadrant és situen les persones que conelXen la pagina Web per 
contraposició amb el tercer quadrant. 

CONCLUSIÓ 

Per fmalitzar podem dir després de l' anaIisi multivariant fet que 
s 'hauria de difondre més la pagina web al Sector Privat, Sector Públic i 
Particulars, i el correu electronic a la Universitat i a l'Administració. Pel que 
fa a la Generalitat són necessanes ambdues coses. 

Cal dir que d' aquest anaIisi es poden treure moltes més conc1usions 
pero com que coincideixen amb les fetes a la descriptiva univariant i 
bivariant, no les destaquem per no redundar18

. 

18 Per veure aquestes conclusions anar als apartats 3.3 i 3.4 
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3.6. Costos Del Treball De Camp 

L'objectiu d'aquest apartat és fer una estimació deIs costos derivats del 
treball de camp realitzat en aquest estudio Aquesta estimació es fara 
mitjan\!ant la filosofia coneguda amb el nom de Solució de Fermi19

• 

Es considera com a primera hipotesi que la durada d'una trucada 
telefonica per intents inútil s (no aconseguida l'entrevista) és de 2 minuts. 

La segona hipotesi considerada és que la durada mitja per entrevista és 
de 10 minuts. 

Arribats a aquest punt creem una variable que recull els minuts invertits 
per cadascuna de les comandes de la mostra. Aquesta variable segueix el 
següent algoritme: 

i = 1 
FER i=l:n 

Minuts( i ) = «(Intents( i ) - 1) * 2) + 10 
i=i+1 

FIFER 

on n és la grandana de la mostra, Minuts és la nova variable creada i Intens és 
el nombre de trucades telefoniques realitzades per comanda. 

Del valor que pren la variable Intents hem d'eliminar el darrer intent 
que correspon a la trucada de l'entrevista (-1), seguidament al valor resultant 
el multipliquem per 2 seguint la idea de la hipotesi 1 per substituir-ho pel seu 
valor en minuts. El darrer pas consistira en substituir l'intent restat pel seu 
valor estimat en minuts, que per la hipotesi 2 sera 10. Aixo ho farem per totes 
les comandes realitzades ( i ). 

Per obtenir el preu final per cada comanda hem de tenir en compte el 
lloc on es truca. En el nostre cas haurem de diferenciar només entre trucada 
provincial i interprovincial. 

Degut a que les trucades es van fer en hora punta els preus telefonics 
escollits es corresponen a les tarifes de la companyia Retevisión en hora 
punta: 

IProvincials: 13pts/min Interprovincials: 34 ptes/min Mobils: 44ptes/min 

19 Veure l'annex 2 per coneixer la metodologia que segueix la Solució de Fermi 
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Per finalitzar hem de comentar que no s 'ha tingut en compte les poques 
trucades realitzades a mobils, el que implicarla una subestimació del cost 
total. Tampoc s'ha tingut en compte les trucades fetes en hores normals, 
dimecres tarda, el que implicarla una sobreestimació del cost total. Aquestes 
dues tendencies es contraresten en l' estimació final. 

ESTIMACIÓ DEL COST TOTAL = Ln (Minuts(i) *Preu(i)) = 44.676 ptes 
i=! 
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3.7- Compendi de Suggerencies 

Aquest agrupament de suggerencies l'hem dividit en tres grans 
grups, el primer que fa referencia al servei d'atenció a comandes, el segon 
a la pagina web i el tercer a temes diversos. Per finalitzar hi ha un altre 
grup on hem situat les opinions favorables a la web. Al final de cada 
suggerencia s'adjunta un número que correspon al nombre de persones que 
han sigut de la mateixa opinió. 

Hi ha 48 usuaris que no han fet suggerencies d' un total de 200. 

SERVEI D'A TENCIÓ A COMANDES 

Seria interessant poder fer la comanda posant-se en contacte directe 
amb la persona que finalment et donar les dades en comptes d'haver 
d'explicar en paper el que vols.(5) 

Falta una descripció acurada deIs continguts deIs arxius que s'envien 
com a resposta a la demanda feta.(20) 

S'hauria de reduir el temps d'explotació de les dades, ja que s'ha 
trigat casi bé dos anys en tenir els primers resultats de l'Estadística de 
Població del 1996.(4) 

Eliminar el problema de la versió del format en que s'envien les 
dades de resposta, potser creant una versió standard i bastant comuna.(19) 

Massa temps d'espera en la resposta del servei de comandes a 
mida.(20) 

Per determinats tipus d'usuaris institucionals hauria d'haver un 
password directe que estalvies la necessitat de fer la demanda de dades per 
carta.(2) 

Les dades de resposta estan en un llenguatge que pot ser dificultós 
d'entendre per a persones que no estiguin molt familiaritzades amb 
l' estadística. (2) 

Seria una bona idea que t'avisin quan t'envien les dades que has 
demanat o que facin una previsió de temps de resposta.(2) 
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Les dades haurien d'actualitzar-se cada any ja que s'estan donant 
moltes vegades dades molt desfasades.(lO) 

L'estructura jerarquica del servei d'atenció a comandes amb la 
necessitat de fer una instancia per escrit fa que els triunits per aconseguir 
unes dades siguin més lents del normal. S'hauria d'intentar millorar aquest 
aspecte.(7) 

Les fonts d'estimació de les dades facilitades no estan explicades, no 
es dona informació sobre el metode de estimació deIs que es deriven les 
dades.(6) 

En comptes d'enviar la resposta per correu seria molt més rapid i 
eficient enviar-la vía e-mail.(9) 

Estaría bé que existís la possibilitat de rebre, previa sol'licitud, dades 
periodicament i no haver de demanar les mateixes dades cada vegada.(3) 

La presentació de les dades hauria de ser més acurada.(5) 

Seria interessant poder tenir accés a dades molt antigues.(l) 

Podria ser de molta utilitat poder disposar de grafics de les dades en 
l'enviament.(l ) 

S'hauria de millorar la tramesa de les dades via fax.(l) 

Proliferació d'estructures planes a l'explotació de les dades.(l) 

PÁGINA WEB 

La pagina és molt lenta a l'hora d'accedir-hi i de navegar-hi. S'hauria 
d'ampliar el servidor.(7) 

Les dades no estan molt actualitzades.(9) 

Les dades de la pagina d'Internet estan massa agregades.(6) 

Degut a la dimensió de la informació que conté la pagina web 
apareixen dubtes a l'hora de trobar el que busques.(2) 
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A la web és difícil aconseguir series ja que les dades estan separades 
i d'aquesta forma és perd l'opció de fer comparacions.(3) 

Les dades de la web s'haurien de poder importar per grans volums en 
comptes de fer petites consultes.(l) 

Hi ha certa dificultat de baixar les dades d'Internet.(9) 

Només pots estar en un ambit geografic, és a dir, només es poden 
consultar dades individuals de municipis i no es poden fer comparacions 
directes entre municipis perque no existeixen taules de municipis sinó que 
les dades de cada municipi estan separades.(4) 

La web es fa pesada, esta feta amb programes antics i no s'entén 
massa bé.(2) 

A la web no estan disponibles totes les dades de que disposa 
l'Institut, falten dades. Per facilitar la consulta s'haurien de poder tenir totes 
les dades disponibles a la web directament.(5) 

Les dades que hi ha a la web haurien d'arribar, a nivell estadístic, 
fins a la secció i no quedar-se en els municipis.(3) 

La web dona poca informació i només serveix per a realitzar 
consultes puntuals pero no per fer analisis més complicats.(9) 

Existeixen alguns problemes per connectar-se a la web.(1) 

ALTRES 

Hi ha una manca de coneixement de les dades disponibles al servei 
de l'usuari; seria adient una major difusió deIs serveis oferts per 
l'Institut.(8) 

Hauria d'existir una cooperació amb els diferents serveis estadístics 
de Barcelona.(2) 

És difícil de fer estudis comparatius complexes amb les dades de que 
es disposen a la biblioteca. (1 ) 
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Per adaptar-se als nous temps seria adient disposar de la informació 
que facilita l'Institut en disquets en comptes de en llibres.( 1) 

L'horari de la biblioteca no és un bon horari ja que la majoria de la 
gent treballa o estudia pel matí. S'hauria d'ampliar la franja horaria de la 
tarda.(l) 

S'hauria de millorar la rapidesa a l'hora de publicar els resultats de 
les explotacions de les estadístiques que fa l'Institut.(5) 

Moltes vegades les estimacions de diferents organismes per un 
mateix concepte són diferents. S'haurien de buscar mecanismes per 
unificar les estimacions.(2) 

S'hauria de mirar de treure tota la informació possible de les dades 
de que es disposen i aixo no sempre es fa. Per exemple, seria interessant 
fer servir les dades del IAE per tenir informació sobre la mobilitat de les 
persones.(1) 

Seria adient homogeneltzar els temes de codis municipal s amb la 
resta d'Europa.( 1) 

Tomar a enviar les publicacions del cens i del padró que abans es 
feia i araja no.(1) 

BONES OPINIONS DE LA WEB 

L'accessibilitat a la pagina sembla correcte.(1) 

Internet va molt bé.(l) 

La web a nivell general esta bé.(1) 

La presentació de la web és prou bona.(l) 

La web esta molt bé perque les dades estan actualitzades per 
seccions censals.(l) 

La web esta molt bé i es va renovant sovint.(l) 

La web és molt útiL(l) 
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Accés a la base de dades molt bo.(l) 

El requadret de dades poc conegudes que existeix a la web és una 
idea molt encertada.(1) 
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3.8 Inferencia Estadística 

Un altre aspecte important del tractament estadístic de la informació és 
la realització de inferencia estadística deIs resultats de la mostra a la població. 
Cal tenir clar pero que el fet de fer inferencia porta associat un error, que és 
l' anomenat error de mostreig20

. 

Tot i que aquesta inferencia es pot aplicar a totes les variables d' aquest 
estudi, ens limitarem a realitzar-Ia només per la variable més representativa. 
La variable en qüestió representa el grau de satisfacció deIs usuaris del servei 
de comandes a mida de l'Idescat. Sobre aquesta es fara dos tipus d'inferencia: 
una sense diferenciar entre estrats i una altre diferenciant. En cada cas es 
donara l' estimació de la proporció, la precisió i l' interval de confianc;a. 

SENSE DIFERENCIAR ENTRE ESTRA TS 

Pro orció ( ) I ;ROmOj Interval de confian a 
88'5% 3'7% (88'7%,92 '2% ) 

D'aquest resultats cal destacar que quasi el 90% de la gent enquestada 
esta satisfeta o molt satisfeta amb el servei ofert per l'Idescat. Traslladant-ho 
a la població podem dir amb una precisió del 3 '7% que aquesta mateixa 
proporció es mou entre el 88'7% i 92'2%. 

DIFERENCIANT ENTRE ESTRA TS 

Estrat Interval de confian a 
Generalitat 94% 2'8% (91'2%,96'8%) 
Universitat 91% 3'4% (87'6%, 94'4%) 

Administració 84% 4'3% (79'7%,88'3%) 
Sector Privat 80% .4'7iJ(,o ;· (75'3%,84'7%) 
Sector Públic 94% 2'8% (91'2%,96'8%) 

Particulars 89% 3'7% J 85':J%,92 '7'%) 

Per fer una breve síntesi de la taula anterior direm que el % més baix 
es troba al Sector Privat, mentre que el més alt a la Generalitat i al Sector 
Público 

20 Veure I'explicació a ¡' apartat 3.2 
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4.1 CONCLUSIONS 

Hem de puntualitzar que en aquest apartat es comentara només aBo que 
a nosaltres ens ha cridat més l' aten ció de tot l' anaIisi fet a les dades, ja que les 
veritables conclusions no ens correspon a nosaltres treure-Ies sinó a 
l'organisme peI qual s 'ha fet aquest projecte. 

• 	 Les valoracions, a tots els ambits estudiats on es demanen (Comanda, 
Institut i Web), es consideren en general positives o molt positives. Aixo 
es veu confirmat amb el fet que practicament tothom tomara a fer servir 
aquest servei. 

• 	 La majoria de les comandes venen de Barcelona. 

• 	 En qualsevol cas, els enquestats voldrien rebre les respostes en e-mail en 
un futur. Un fet que contrasta amb l'anterior conclusió és que l'e-mail es 
fa servir poc tant per demanar les dades a l'Idescat com per enviar la 
resposta. Aquests fets es podrien explicar per dos motius: que l'usuari no 
disposi actualment del material tecnic necessari per fer-ho (ordinador amb 
connexió a Internet, modem, ... ) pero si en un futur o que els usuaris no 
tinguin constancia del fet que es pugui utilitzar per fer les comandes. Aixo 
últim podria explicar eI fet que el suport més utilitzat per demanar les 
dades al' Idescat sigui el fax ja que és l' alternativa més rapida al e-mail. 

• 	 Sembla ser que la campanya realitzada per I'Idescat l'any passat 
promocionant la pagina web ha tingut bons resultats ja que quasi tothom 
coneix la seva existencia. A més arnés, molta d'aquesta gent l'ha visitat. 
Cal destacar que la Generalitat és un deIs dos estrats, l'altre és Sector 
Privat, on menys és coneix la web. 

• 	 S'hauria de difondre més la pagina web al Sector Privat, Sector Públic i 
Particulars pel seu poc coneixement, i el correu electronic a la Universitat i 
a l'Administració pel seu poc ús. Pel que fa a la Generalitat són 
necessanes ambdues coses. 

• 	 Molta gent opina que la web dona poca informació i només serveix per a 
realitzar consultes puntuals pero no per fer analisis més complicats. 

• 	 Hi ha un 28.5% de les demandes que no han estat fetes per les persones 
que finalment van utilitzar les dades, ja que els sol'licitants només van 
actuar com a intermediaris. Aquest fet és especialment rellevant a les 
organitzacions públiques com són la Generalitat, les Administracions i la 
U ni versitat. 
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• 	 Hi ha un 8% de persones que no va poder aprofitar les dades que li va 
enviar l'Idescat pel fet de no rebre un material explicatiu de les mateixes. 

• 	 Per la gent, el substitut natural de l'Idescat és l'INE en cas de no existir el 
servei d'atenció de comandes a mida. Un fet destacable és que hi ha un 
21.5% de gent que no sabria on recórrer en el cas de no disposar d'aquest 
servei ofert per l'Institut. 

• 	 La mediana del temps d'atenció és d'un dia i aixo ens demostra que els 
tr3mits dintre de l'Institut són molt agils ja que només es triga un dia en 
des que és rep la comanda fins que s'assigna a un departament. D'aquesta 
manera es veu que la burocracia no influeix gaire en el temps de resposta 
de les comandes. 

• 	 Les comandes que l'Idescat a trigat més a respondre han sigut valorades 
pels usuaris afectats positivament. Aquest fet que sembla iHogic es podria 
explicar perque les comandes provenen d' organitzacions públiques (en 
especial la Generalitat) i aquestes tenen una major consciencia de la 
dificultat d' obtenir les dades i una menor pressi6 temporal comparat arnb 
l'ambit privat. 

• 	 S'hauria d'eliminar el problema de la versi6 del format en que s'envien les 
dades de resposta, potser creant una versió standard i bastant comuna. 

• 	 La gent es queixa de que hi ha una manca de coneixement de les dades 
disponibles al servei de l'usuari i pensa que seria adient una major difusi6 
deIs serveis oferts per l'Institut. 

Per finalitzar direm que a totes les conclusions que es puguin treure ara, 
s'ha d'afegir l'ús que en un futur se li pot donar a aquest estudi. Més 
concretament es podria utilitzar com a base per a ésser contrastat amb propers 
treballs amb objectius semblants. 
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4.2 PROPOSTES PER UNA PROPERA ENQUESTA 

Donada la experiencia assolida al llarg d' aquest treball procedirem a 
enumerar certs detalls que poden ser d'utilitat per intentar facilitar la feina a 
posteriors estudis. 

1) 	En primer lloc confeccionarem una taula que reflexi la millor franja 
horaria segons el tipus d'usuari amb el que es vulgui contactar. 

- Estrat.' Matí Tarda 
Generali tat 9:30 - 11 :00 16:30 - 18:00 
Universitat 9:00 - 10:00 15:30 - 16:30 

Administració 9:00 - 13:00 No 
Sector Privat 10:00 - 13:00 16:00 - 19:00 
Sector Públic 9:00 - 13:30 16:00 - 20:00 

Particulars 14:30 - 15:30 20:30 - 22:00 

Taula 53. Horaris més adients per fer les trucades per aquesta enquesta. 

2) Seria adient que al qüestionari d'una propera enquesta es mantinguessin 
algunes de les preguntes més interessants del nostre qüestionari per tal de 
poder realitzar comparacions directes entre diferents anys. 

3) Despres de treure conclusions i prendre mesures per millorar el servei, 
profunditzar en els temes en que s'ha actuat per veure si l'usuari ha notat 
el canvi. 

4) En el cas que hagi més d'un entrevistador és imprescindible que no es 
creuin les converses, per tant necessiten una distancia mínima o estar 
ubicats en llocs diferents de forma que no es molestin. 
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4.3 ANECDOTES 


Utilitzarem aquest apartat per fer una breu exposició de les possibles 
sortides que podem trobar a qualsevol diari o revista pel que respecta al tema 
que hem tractat en aquest treball, és a dir, la teoria del mostreig (sondeig, 
enquesta, ... ). 

Aquí presentem dos retalls recollits del diari El Mundo. El primer 
presenta un sondeig amb la fitxa tecnica corresponent, tal i com s'hauria de 
fer i, normalment, no es fa a la gran majoria de la premsa. El segon retall es 
correspon amb una reflexió en veu alta de l'escriptor Francisco Umbral sobre 
la opinió que la majaria de la gent té d'un sondeig, que servid per donar la 
nota cultural a aquest treball. 

¿Cómo va lora los paclos entre el ¿Qué partido cree que liene más ¿Entre el BNG y el PSOE, ¿Quién cree 
BNG yel PSOE en Galicia? futura en Ga licia? que tendrá unos mejores resultadas 

en las ~róxlmas elecciones 
Muy bien 08,6% 

Bien I ,, ' , ;¡/.~ jb :;<§125,9% 
Regular I 118,2% 

Mal 1 114,1% 
Muy mal D 8,2% 

NslNc 1 125,0% 

Recuerdo de voto 
En 0/0 PSOE PP ,08NG ; Otros 

oMuy bien 19,7 O,B '13,0 9,5 
oBien 30,2' 14,7 'AS;6> 26,2 
oRegular 16,0 21,8 :13;7: 17,3 En "k 'PSOE PP BN.S O1ros En % PSOt PP BNG. Otros 
aMal .14.,1 27,O ,'U , 7,1 o BNG 'ag,ll 57 ,6 81;7 48,1 a BNG 35,5 52,17M 44,1 
oMuymal ,1,7. 18,26.1 4,1 o PSOE 57,6 25,7 10,'8 25.7 o PSOE S4,~ 34,6 ' 17,7 24,9 
a NslNc 18,'3 17,5 '10,6 33,7 a NslNc ; 8,B . 16,7 7.,5 26,2 o NslNclO;6 13,4 3,5 31 ,0 

¿Cómo valora los resultados obtenidos en las elecciones municipales del13 de junio por los siguientes partidas? 

auton6m icas? 

Recuerdo de 1/010 Recuerdo de voto 

Partido 
Popular 

I 
Ni pos., ni neg. 
18,6% 

Bloque 
NacIonalista 

~Ns/Nc 

Recuerdo de voto Recuerdo de voto Recuerdo de voto 
En o¡,pSM: pp ~BHív Otros En %PSó€) PP . '!5IiG" O1ros En o/. 'fSOf; PP :'BNO' Otros 

o Positivamente 31;2 . 68,5 ; 35; .l 42,3 o Positivamente ;% 27,231;0 . 30,S o Pasitlvamente$4Ai: 55,0 '78,8·: 52,6 
o Ni pOSitiva ni , .' t . o Ni positiva ni t~~J ;~<~> o Ni positiva ni " , •.:.'.. .. 

ne ativamente )29l' 21,7 '21 - : 30,2 negativamente ~,'t . 34,3 :-3.1~ 36.9 negativamente ' 18i~' 20,6 ·6.9 19.7 
o Negativamente ;25,'~r; 9.8 :;.21~ 14,6 o Negativamente J2;3 ' 35.9 : .~D ,~ :' 18,1 o Negativamente 10,7 16,0 7,2 11.9 
o NslNcl0,8 0,0 t ,O~ 12,9 o NslNc '!'U~; 2 , 5 ~ 7,1' 14,5 o Ns/Nc 9.1 8,4 7,1 15,6 

ACHA TECNICA. Universo: mayores de 18 años. Ambllo: GaJicia. Muestra: 500 entrevistas. Error posible: ±4.0B% para un nivel de confianza del 95,5% y 
un p=q=50. Selectl6n: polietápica, estratificada, aleatoria. Entrevista: telefónica. Fecha: 24 de junio de 1999. Reallzicl6n : SIGMA DOS . 

F\D1'I: SIGMA 005 a MIIIIIO 
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LOS PLACERES Y LOS OlAS 

FRANCISCO UMBRAL 

Los sondeos 

Lo que más me gus «decidir libera». El 
ta de las elecciones gentío necesita líbe
son Jos s ondeos . rarse de la duda y los 
Mejor que los resul sondeos le ayudan. 
tados fatales y rea Los sondeos, en fin , 
les. Los resultados no son inocentes. 
(finales) son crudos, El político nunca 
definitivos, verdade está contento con los 
ros. En cambio los 
sondeos (especializados) son 
divagatorios, soñadores, imagi
nativos, aproximativos , tentati
vos, sugerentes, equívocos. Así. 
al presidente Azoar le parece 
que su partido está teniendo 
unos sondeos/pronósticos 
demasiado buenos, porque eso 
tranquiliza a sus fieles , que se 
duermen en los laureles de la 
parcela y no van a votar. 

La izquierda, por el contra
rio. como va un poco baja, pide 
el voto útil, o sea que pide el 
voto, pues consíderan que la 
abstención puede perjudicar
les, cosa que también conside
ra la derecha. Bueno, la verdad 
es que la abstención perjudica 
a todos y sirve de consuelo a 
algunos: «Nos ha fallado la 
abstención». Julio Angulta 
denuncia directamente los son
deos. Hay una realidad psico
lógica colectiva: que los son
deos, con sus resultados, son 
una ¡nvltación a hacer lo que 
estas encuestas dicen . La 
mayoría preopinante crea más 
mayoría, y al contrariO. Son
dear es inducir saducea mente, 
sugerir lo que se debe hacer, 
«10 que va a hacer todo el mun
do». Los sondeos no se han 
inventado sólo para anticipar 
noticias sino para anticipar 
realidades . para ir moldeando 
el pensamiento y la intención 
de la gente. La opinión crea 
opinión y unas elecciones 
mudas, sin sondeos, serian más 
senas, aunque no más amenas. 

Más que averiguar, los son
deos orientan. Hay mucha gen
te que está con el voto en la 
mano v la duda tm el aire. Un 
sondeo de resultados enérgicos 
pued~ decidir a esa gente en 
un sentido u otro. Decía el 
maestro Tierno Galván, y lo he 
repetido aquí varias veces, que 

sondeos. Si es listo 
no se fía y si es tonto no es 
político. La gente tampoco tie
ne por qué confesarse en los 
sondeos , de modo que los 
encuestadores se llevan a veces 
unas respue~tas falsas, impro
visadas o equivocadas. Luego, 
el voto ante la urna se medita 
mucho más, se lleva ya más 
meditado y maduro. Insistir en 
los sondeos es querer anticipar 
la realidad, pretender que las 
cosas ocurran antes 'de ocunir, 
aproximamos un domingo que 
tiene que verúr por SUs días 
contados. Decía Borges aquello 
tan conocido y tan cínico de 
que la democracia es un abuso 
de la estadística. Bueno, pues 
los sondeos Son un abuso de 
la democracia. Uno no está 
contra los sondeos, que ame
nizan mucho la prensa de estos 
días, pero seamos conscientes 
de que los sondeos son el fara
lae de la democracia, e l ador
no, el barroco, la bata de cola . 
Luego saldrá la cantaora y nos 
cantará su verdá. No hace falta 
decir, naturalmente, que los 
sondeos los inventaron los yan
quis. Los yanquis creen tanto 
en la democrada que la inven
tan todos los días haciendo 
sondeos sobre cualquier cosa. 

Los columnistas que adelan
tamos opiniones sobre la cosa 
electoral también estamo~ 
haciendo sondeos a nuestra 
manera, pues la gente acogt:Jl. 
rechaza la opinión leída. yeso 
ya es un dato. Más que creador 
de opinión, el periodista es 
liondeador de opiniones, provo
cador de opciones. Los políti
cos tienen ITÚedo a los sondeos 
como los toreros a lo.~ naipes, 
pero, después de todo, en eso 
está el saludable vicio de la 
democracia. 
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QÜESTIONARI. 


a) En referencia a la seva comanda, va ser voste I'encarregat de tractar les dad es? 
-Si -No (Demanar per la persona que les va tractar) 

b) Quin és el seu carrec? 

c) Com considera vosté el temps que han trigat a respondre-Ii ? 
-Molt lent -Lent -Acceptable -Rapid -Molt rapid 

d) En quin suport li van donar les dad es? 

e) Li va agradar aquest suport? 
-Si (anar a g) -No 

f) Quin Ii agradaria? 
-Disket -Carta -Mail 

g) Les dades que va rebre com a resposta eren les que havia solicitat? 
-Si (anar a j) -No 

h) Existien les dades que vosté demanava? 
-Si -No 

i) Li va ser útil la informació que vosté va rebre com a alternativa? 
-Si -No 

j) Estaven complertes? 
-Si (anar a 1) -No 

k) Va rebre amb posterioritat les dades mancants? 
-Si -No 

1) 	 Segons la seva opinió, les dades rebudes estaven actualitzades o desfasades? 

m) Juntament amb les dades, se Ii va proporcionar algun tipus de material explicatiu de 
les mateixes? 

-Si -No (anar a o) 

n) Com clasificaria el material rebut? 
- Innecessari - Útil -Imprescindible 

o) Va poder utilitzar les dades sen se aquest material explicatiu? 
-Si -No 

p) Com jutjaria vosté la presntació de les dades? 
- Dolenta - Normal - Bona 

q) 	 Com valoraria en general el servei ofert per I'IDESCAT, en una escala del O al 10, per 
aquesta comanda en concret? 
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r) Te vosté alguna suggerencia per millorar aquest servei? 

s) Li semblaria interessant rebre un butlletí informatiu sobre les novetats a I'institut? 
-Sí -No 

t) Ha accedit a la nostra pagina web? 
-Si -No (anar a v) 

u) Li sembla útil? 
-Si -No 

v) L'idioma amb el cual ens van comunicar amb vosté va ser I'adecuat? 
-Si (anar a x) -No 

w) Quin preferiria? 

x) A que Ii dona més importancia en aquest servei? 
- Rapidesa - Concordancia comanda-resposta - Actualització de les dades 

y) A quines altres 10nts d'informació recorrería sí no dísposes deis serveís de 
I'IDESCAT? 

z) Rep algun típus de data aproximada de res posta de la seva comanda per part de 
I'institut? 

-Si (anar a bb) -No 

aa) Li agradaria rebre-Ia? 
-Si -No 

bb)Com es va assabentar de la existencia de I'IDESCAT per satisfer la seva comanda? 

cc) Continuara fent servir els nostres serveis? 
-Si -No 
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1. 	 PRESENTACIÓ. 

2. 	 ESTUDIAR LA COMANDA 1 RECORDAR-LI AL CLIENT. 

3. 	 QÜESTIONARI. 

4. 	 ACOMIADAMENT 

a) Va ser voste I'encarregat de tractar les dades? 
-Si -No (Demanar per la persona que les va tractar) 

b) 	 Voldriem coneixer com valoraría en una escala del Oal 10, els següents conceptes: 

1 - Utilitat global informació rebuda __ 

2 • Temps de resposta __ 

3 - Concordancia comanda/resposta __ 

4 • Actualització dades __ 

c) Ordeni per importancia aquest 3 factors: 
Temps d'espera 
Concordancia comanda-resposta 
Actualització de les dades 

d) 	 En quin suport Ii van donar les dades? 

(O gens útil 1/10 molt útil) 


(O molt retard l/lO molt puntual) 


(O gens 11 10 total) 


(O deesfasades l/lO actualítzades) 


e) 	 Com classificaria el grau d'adecuació d'aquest suport, sabent que Ovol dir inadequat i 
10 totalment adequat? 

f) Quin suport Ii agradaria més en un futur ? 
-Disket -Carta -Mail -Fax -Telefon 

g) Juntament amb les dades, se Ii va proporcionar algun tipus de material explicatiu de 
les mateixes? 

-Si -No (anar a i) 

h) Com clasificaría el material rebut? 
- Innecessari - Útil -Imprescindible (ANAR A J SEMPRE) 

i) Va poder utilitzar les dades sense aquest material explicatiu? 
-Si -No 

j) 	 Com valoraria vosté la presentació de les dades, en una escala del Oal 10? 

k) 	 Com valoraria en general el servei ofert per I'IDESCAT, en una escala del Oal 10, per 
aquesta comanda en concret? 

1) Existien les dades que vosté demanava? 
-Si -No 

m) Li va ser útil la informació que vosté va rebre com a alternativa? 
-Si -No (ANAR A O SEMPRE) 
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n) Estaven complertes? 
-Si (anar a p) -No 

o) Va rebre amb posterioritat les dades mancants? 
-Si -No 

p) Te vosté alguna suggerencia per millorar aquest servei? 

q) Coneix I'existencia de la nostra pagina web? 
-Si -No(anar a t) 

r) Ha accedit a la nostra pagina web? 
-Si -No (anar a t) 

s) Li sembla útil? 
-Si 

t) Com es va assabentar de la existencia de I'IDESCAT per satisfer la seva comanda? 

u) A quines altres fonts d'informació recorrería sí no dísposes deis serveis de 
I'IDESCAT? 

v) Si tornés a necessitar informació sernblant, tornaria a solicitar-ho a I'institut 
d'estadística ? . 

w) Per últim, ens podria dir quin carrec ocupa? 
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1. ESTUDIAR LA COMANDA I RECORDAR-LI AL CLIENT. 

NOM: 


CARREC: 


LLOC: 


GRUP: 


NÚMERO DE COMANDA: 


TELEFON: 


DEMANAT: 


DEMANAVA: 


2. PRESENTACIÓ. 

l. 	 Salutació inicial i demanar per la persona requerida. 


(Si no hi és anar a 111) 


11. 	 Truquem de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (Generalitat), ja que estem 

fent un estudi sobre la informació estadística facilitada al lIarg de I'any 98 

als nostres usuaris, entre els quals es troba vosté, que va fer una comanda 

el mes de on demanava _____________ 

Per aixo ens agradaria, si és possible, que ens respongués a unes breus 

preguntes que es referiran, a la comanda de que hem parlat abans. 

(Demana més informaciá: Amb aquestes preguntes pretenem esbrinar 

com valoren els usuaris I'utilitat de la informació rebuda.) 

(Si esta conforme anar a QÚESTlONARI) 

111. 	 Quan Ii aniria bé que Ii fessim les preguntes (o quan el podem localitzar)? 

Intent 1 _________________________ 

Intent 2 _________________________ 

Intent "' __________________________ 

Intent T_________________________ 

Intent 5,_________________________ 

Intent 6,_________________________ 

Intent 7 _________________________ 

Intent 8,_________________________ 

Intent 9 _________________________ 
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3. 	 OÜESTIONARI 

a) Va ser voste I'encarregat de tractar les dades? 
-Si -No (Demanar per la persona que les va tractar, anar a 1) 

b) Voldriem coneixer com valoraría en una escala del Oal1 O, els següents conceptes: 

1 - Utilitat global informació rebuda (O gens útil/! 10 molt útil) 

2 - Temps de resposta 	 (O molt retard 11 10 molt puntual) 

3 - Concordancia comandalresposta __ (O gens 11 10 total) 

(Si puntuació baixa a 3) ----> Existien les dades que vostá demanava? 
-Si 

4 - Actualització dades 	 __ 

c) Ordeni per importancia aquest 3 factors: 
Temps d'espera 
Concordancia comanda-res posta 
Actualització de les dades 

d) 	 En quin suport li van donar les dades? 

-No 

(O desfassades 1110 actualitzades) 

e) 	 Com classificaria el grau d'adecuació d'aquest suport, sabent que Ovol dir inadequat i 
10 totalment adequat? 

f) Quin suport li agradaria más en un futur ? 
-Disket -Carta -Mail -Fax -Telefon 

g) Juntament amb les dades, se Ii va proporcionar algun tipus de material explicatiu de 
les mateixes? 

-Si -No (anar a i) 

h) Com clasificaría el material rebut? 
- Innecessari - Útil -Imprescindible (ANAR A J SEMPRE) 

i) Va poder utilitzar les dad es sense aquest material explicatíu? 
-Si -No 

j) 	 Com valoraria vosté la presentació de les dades, en una escala del Oal 10? 

k) 	 Com valoraria en general el servei ofert per I'IDESCAT, en una escala del Oal10, per 
aquesta comanda en concret? 

1) 	 Te vostá alguna suggerencia per millorar aquest servei? 

m) Com es va assabentar de la existencia de I'IDESCAT per satisfer la seva comanda? 
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n) 	 A quines altres fonts d'informació recorreria si no disposes deis serveis de l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya? 

o) Coneix l'existEmcia de la nostra pagina web? 
-Si -No(anar a r) 

p) Ha accedit a la nostra pagina web? 
-Si -No (anar a r) 

q) Li sembla útil? 
-Si -No 

r) Si tornés a necessitar una informació semblant, tornaría a solicitar-ho a I'institut 
d'estadística? 

-Si -No 

s) 	 Per últim, ens podría dir quin carrec ocupa? 

4. 	 ACOMIADAMENT 

Aixo és tot, gracies per la seva atenció. 
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1. ESTUDIAR LA COMANDA I RECORDAR-LI AL CLIENT. 

NOM: 


PAIS: COMUNITAT: CIUTAT: 


ESTRAT: SUBESTRAT: 


N° COMANDA: 


TELEFON: 


DEMANAT: ENTRADA: 


ATENCIÓ: SORTIDA: 


TEMA: 


INSTANcIA: 


PERIODICITAT: 


2. PRESENTACIÓ. 

l. 	 Salutació inicial i demanar per la persona requerida. 


(Si no hi és anar a 111) 


11. 	 Truquem de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (Generalitat), ja que estem 

fent un estudi sobre la informació estadfstica facilitada alllarg de I'any 98 

als nostres usuaris, entre els quals es troba vosté, que va fer una comanda 

el mes de ondemanava__________________________ 

Per aixo ens agradaria, si és possible, que ens respongués a unes breus 

preguntes d'una duració de 5 a 10 minuts, que es referiran a la comanda 

de que hem parlat abans. 

(Demana més informaciá: Amb aquestes preguntes pretenem esbrinar 

com valoren els usuaris I'utilitat de la informació rebuda.) 

(Si esta conforme anar a QÜESTIONARI) 

111. Quan li aniria bé que li fessim les preguntes (o quan el podem localitzar)? 

Intent 1 __________________________________________ 

Intent ""_____________________________________________ 

Intent ......___________________________________________ 

Intent ._____________________________ 

Intent "' ___________________________________ 

Intent ......________________________________ 

Intent 7 _____________________________ 
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3. QÜESTIONARI 

a) Va ser voste I'encarregat de tractar les dad es? 

-Si _(1)_ 

-No (Demanar per la persona que les va tractar, anar al) _(2)_ 

b) Voldriem coneixer com valoraría en una escala del 1 al 5, els següents conceptes: 

bl - Utilitat global informació rebuda (1 gens útil /1 5 rnolt útil) 

b2 - Temps de resposta (1 rnolt retard /1 5 rnolt puntual) 

b3 - Concordancia comanda/resposta (1 gens II 5 total) 

b4 - Actualització dades (l desfassades II 5 actualitzades) 

( molt dolent(l), dolent(2), regular(3), bé(4), molt bé(S) ) 

c) Ordeni per importancia aquest 3 factors: 

(l)Temps d'espera 

(2)Concordancia comanda-resposta ___ 

(3)Actualització de les dades 

d) En quin suport li van donar les dades? 

-Disket(2) -Carta(3) -Mail(4) -Fax(l) -Telefon(S) 

e) Com classificaria el grau d'adecuació d'aquest suport, 

molt dolent(l), dolent(2), regular(3), bO(4), molt bo(S) ? 

f) Quin suport li agradaría més en un futur ? 

-Disket(2) -Carta(3) -Mail(4) -Fax(l) -Teleton(S) 

g) Juntament amb les dades, se li va proporcionar algun tipus de material explicatiu de 
les mateixes? 

-Si _(1)_ 

-No (anar a i) _(2)_ 

h) Com clasificaria el material rebut? 

- Innecessari(l) - Útil(2) -lmprescindible(3) (ANAR A J SEMPRE) 

i) Va poder utilitzar les dades sense aquest material explicatiu? 

-Si _(1)_ 

-No _(2)_ 
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j) 	 Com valoraria vosté la presentació de les dades, en una escala del 1 a15, que és 

equivalent a: molt dolenta(1), dolenta(2), regular(3), bé(4), molt bé(5)? 

k) 	 Com valoraria en general el servei ofert per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, 

molt dolent(1), dolent(2), regular(3), bo(4), molt bo(5), per aquesta comanda en 

concret? 

1) 	 Te vosté alguna suggerencia per millorar aquest servei? 

m) Com es va assabentar de la existencia de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya per 

satisfer la seva comanda? 

n) A quines altres fonts d'informació recorreria si no disposes deis serveis de l'lnstitut 

d'Estadística de Catalunya? 

o) 

p) 

q) 

Coneix I'existencia de la nostra pagina web? 

Ha accedit a la nostra pagina web? 

Li sembla útil? 

-Si _(1)_ 

-No(anar a r) _(2)_ 

-Si _(1)_ 

-No(anar a r) _(2)_ 

-Si _(1)_ 

-No _(2)_ 

r) Si tornés a necessitar una informació semblant, tornaria a solicitar-ho a I'institut 

d'estadística? 

4. ACOMIADAMENT 

-Si 

-No 

_(1)_ 

_(2)_ 

Aixo és tot, gracies per la seva atenció. 
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LA SOLUCiÓ FERMI 

Enrico Fermi fou un físÍc atomic nascut el 1901 a Italia. Fermi va ser 
Premi Nobel de Física el 1938. 

L'intent de Fermi era demostrar que, tot i que al principi l'ordre de 
magnitud de la resposta sigui desconegut, pot procedir-se sobre la base de 
diferents hipotesis i obtenir estimacions que, en can vi, estiguin dintre del 
marge de resposta. 

La raó és que, en qualsevol serie de caleuls, els errors tendeixen a 
cancel·lar-se entre si. És poc probable que tots els errors d'una serie 
d'hipotesis apareguin per una subestimació (o per una sobreestimació). La 
Llei de Probabilitats ens diu que les desviacions de la hipotesi correcta 
tendiran a compensar-se de forma que els resultats finals convergiran cap 
el número correcte. 

Una advertencia essencial és que s'ha de ser cauts per que cap 
possible font de tendencies afavoreixi les desviacions cap una direcció o 
una altra. 

També és important el fet que mai s' ha d' iniciar un caleul sense 
coneixer l'interval de valors dintre del qual incidira probablement la 
resposta i, el que és igualment important, l'interval dintre del qual la 
resposta és improbable que es situ. D'aquesta forma evitem falsos 
comen~aments i, per tant, falsos finals. 

Així, doncs, l'objectiu és assolir una resposta raonable amb el mínim 
esfor~. 
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aUE ÉS L1INSTITUT? 

L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'organisme autonom adscrit 
al Departament d'Economia i Finances especialitzat en informació 
estadística. La seva missió és la gestió del Sistema estadístic de Catalunya 
mitjanc;ant la planificació, la coordinació, la normalització de l'activitat 
estadística i la prestació d'assistencia tecnica estadística. 

El Sistema estadístic de Catalunya és el conjunt d'entitats, 
procediments, metodes, funcions i processos que interven en en l'activitat 
estadística oficial. Hi estan integrats, a més de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya, els departaments de la Generalitat així com les entitats 
públiques catalanes de caracter territorial, mitjanc;ant convenis de 
coHaboració. 

L'Institut d'Estadística de Catalunya, produeix estadístiques 
economiques, demogrMiques i socials com ara l'estimació del producte 
interior brut de l'economia catalana o l'Estadística de població de Catalunya 
de 1996, i fa el seguiment d'altres activitats estadístiques que es porten a 
terme a Catalunya. És la institució responsable de la difusió de tots els 
resultats estadístics oficial s que es realitzen a Catalunya, mitjanc;ant la seva 
publicació, a través de la biblioteca, del web, o atenent les demandes que 
arriben a l'Institut. 

Dins de la seva funció de gestor del Sistema estadístic de Catalunya, 
s'ernmarca la prestació d'assistencia tecnica a les institucions tant en la 
producció, analisi o difusió de les dades estadístiques, com en la nonnativa 
sobre codis i classificacions estadístiques, estandardització de definicions 
operatives, disseny de mostres probabilístiques, etc. per incrementar la 
comparabilitat i fiabilitat de les dades estadístiques. 

Per últim, cal esmentar la cooperació amb institucions estadístiques 
estatals i europees per a la millora de qualitat, comparabilitat de les 
estadístiques. 

Com posar-vos en contacte amb l'Institut d'Estadística de Catalunya? 

Adrec;a: Vía Laietana, 58 - 08003 Barcelona 
Telefon: (93) 412.00.88 Fax: (93) 412.31.45 
E-mail: idescat@idescat.es 

mailto:idescat@idescat.es
http:412.31.45
http:412.00.88
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QUI ÉS QUI A L'INSTITUT? 

President de rlnstitut d'Estadística de Catalunya 

Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, conseller del Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, des del juliol 
de 1997. 

Vicepresident de l'Iostitut d'Estadística de Catalunya 

Sr. Alfoos Ortuño i Salazar, secretari general del Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Sr. Jordi Oliveres i Prats. 

Subdirectors de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Sr. Alex Costa i Sáenz de S. Pedro, subdirector de Producció 
d 'Estadístiques Economiques. 

Sr. Joaquim Capellades i Cebolla, subdirector de Producció 
d'Estadístiques Demografiques i Socials. 

Sr. Josep Casco i Robledo, subdirector d'Assistencia Tecnica 

Estadística. 


Sr. Lloren~ Birba i Fonts, subdirector de Difusió Estadística. 


Sr. Enric Ripoll i Font, subdirector de Regim Interior i Serveis 

Generals. 
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Membres de la Junta de Govern 

(Descripció de l'organ i de les seves funcions) 


President de la Junta de Govern: 

Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró 
Conseller d'Economia i Finances 

Vicepresident: 
Sr. Alfons Ortuño i Salazar 
Secretari general 
Departament d'Economia i Finances 

Vocals: 

Departament de la Presidencia 

Sr. Ramon J uncosa i Ferret 
Director general d'Avaluació i Estudis 

Departament de Governació 

Sr. Roger Loppacher i Crehuet 
Secretari general 

Departament d 'Economia i Finances 

Sr. Jaume Vilalta i Vilella 
Director general de Programació Economica 
(en funcions) 

Departament d 'Ensenyament 

Sr. Maria Morera i Goberna 
Secretari general 

Departament de Cultura 

Sra. Aurora Sanz i Manrique 
Secretaria general 

Departament de Sanitat i Seguretat Social 

Sr. Ramon Massaguer i Melendez 
Secretari general 
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

Sr. J osep Anton Grau i Reinés 
Secretari general 

Departament d'AgricuItura, Ramaderia i Pesca 

Sr. LluÍs Vazquez i Pueyo 
Secretari general 

Departament de Treball 

Sr. Joaquim J. Saurina i Fiol 
Secretari general 

Departament de Justícia 

Sr. Ángel Vicente i Sánchez 
Secretari general 

Departament d'lndústria, Comer~ i Turisme 

Sr. Jordi Conejos i Sancho 
Director general d'Indústria 

Departament de Benestar Social 

Sr. Josep-Anton Fondevila i Nadal 
Secretari general 

Departament de Medi Ambient 

Sra. Marta Lacambra i Puig 
Secretaria general 

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Sr. Jordi Oliveres i Prats 

Director Institut Cartografic 

Sr. J aume Miranda i Canals 
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Secretari: 

Sr. Joan Lúria i Pages 

Membres del Consell Catala d'Estadística 
(Descripció de l'organ i de les seves funcions) 

President: 

Sr. Eduard Bonet i Guinó 

Vicepresident de la Junta de Govern: 

Sr. Alfons Ortuño i Salazar 
Secretari general 
Departament d'Economia i Finances 

Membres de la comissió permanent de la Junta de Govern: 

Departame"nt de la Presidencia 

Sr. Ramon Juncosa i Ferret 
Director general d' A valuació i Estudis 

Departament de Governació 

Sr. Roger Loppacher i Crehuet 
Secretari general 

Departament d'Economia i Finances 

Sr. Jaume Vilalta i Vilella 
Director general de Programació Economica 
(en funcions) 

Secretari: 

Sr. Jordi Oliveres i Prats 
Director Institut d'Estadística de Catalunya 
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Consell Comarcal del Baix Penedes 

Sr. Joan Poch i Farré 

ConselI Comarcal de 11Alt Penedes 

Sr. Josep Ramon i Sogas 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Sr. Antoni Balmon i Arévalo 

Consell Comarcal dlAlt Urgell 

Sr. Pere Porta i Colom 

Associació Catalana de Municipis 

Sr. Enrie Arau i Vazquez 
Sr. Joan Usart i Barreda 

Federació de ~unicipis de Catalunya 

Sr. Lucio Villasol i Gonzalez 
Sr. Ezequiel Martín i Perez 

Ajuntament de Barcelona 

Sr. LluÍs Sanz i Marco 

Diputació de Girona 

Sr. Pere Maluquer i Ferrer 

Diputació de Barcelona 

Sr. Joan Rangel i Tarrés 

Diputació de Lleida 

Sr. Marcel'lí Guillaumet i Camarasa 
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Diputació de Tarragona 

Sr. CarIes Sala i Roca 

Universitat de Barcelona 

Sr. J osep M. Oller i Sala 

Universitat Politecnica de Catalunya 

Sr. Manuel Martí i Recober 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Sr. Joan del Castillo i Franquet 

Universitat Pompeu Fabra 

Sr. Albert Satorra i Brucart 

Universitat Oberta 

Sr. J ordi Vilaseca i Requena 

Universitat de Girona 

Sr. Santiago Thió i Femandez 
de Henestrosa 

Universitat Rovira i Virgili 

Sr. Josep Domingo i Ferrer 

Universitat Ramon Llull 

Sr. Xavier Tomas i Morer 

Universitat de Lleida 

Sr. CarIes Capdevila i Marqués 
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Cambra Oficial de Comer~, Indústria i Navegació de Barcelona 

Sra. Marifmgela Ramió i Masgrau 

Consell de les Cambres Oficials de Comer~, 


Indústria i Navegació de Catalunya 


Sr. Antoni Hostench i Figueras 

Foment del Treball Nacional 

Sr. Salvador Guillermo i Viñeta 

PIMEC-SEFES 

Sr. Francesc Queralt i Bertrán 

UGT 

Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo 

CC.OO. 

Sr. Ramon d'Alos Moner i Vil a 

OCUC 

Sra. Anna Tarda i Lleget 

El president de l'lnstitut 

El president de l'Institut és el conseller d'Economia i Finances, Hble. 
Sr. Artur Mas i Gavarró. Representa l'Institut, convoca i presideix les 
sessions de la Junta de Govem en les quals té un vot de qualitat. 

El vicepresident de l'Institut, nomenat pel conseller d'Economia i 
Finances, substitueix el president en casos d'absencia o malaltia, i exerceix 
les funcions que expressament li delega el president. 
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La Junta de Govern 

La Junta de Govem és un organ col·legiat que té atribui:ts dos tipus 
de funcions: les funcions orientades a la gestió i a la coordinació del 
sistema estadístic de Catalunya i les que li corresponen com a organ de 
direcció de l'Institut. 

La Junta de Govem en pIe esta presidida pel conseller d'Economia i 
Finances i la integren: 

• un representant de cadascun deIs departaments de la Generalitat, 
amb nivell mínim de director general 

• el director de }'Institut 

• el director general de Serveis d'Informatica de la Generalitat 

• el director de l'Institut Cartografic de Catalunya 

més un secretari, amb veu i sense vot, designat pel conseller d'Economia i 
Finances d'entre els funcionaris del seu departamento En l'apartat "Qui és 
qui?" apareix el nom i el carrec de les persones que actualment són 
membres d'aquesta Junta. 

Per a una descripció més detallada de les funcions vegeu el decret 
341/1989, de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

A la Junta de Govem en pIe li correspon proposar al conseller 
d'Economia i Finances el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals 
d'actuació estadística; aprovar l'avantprojecte de pressupost, la memoria 
anual i la normativa d'ambit intem o extem elaborada per l'Institut, així 
com aprovar els convenis i acords amb altres institucions i en titats , 
públiques o privades, per a l'actuació conjunta en l'ambit estadístico 

El director de I'institut 

El director de l'Institut Sr. Jordi Oliveres i Prats, amb categoria de 
director general, és nomenat pel Govem de Catalunya, a proposta del 
conseller d'Economia i Finances. 
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Les seves funcions principals són de cadlcter executiu. Li correspon 
la direcció de l'Institut i la supervisió i la coordinació de les seves activitats, 
l'execució deIs acords adoptats pels organs de govem, així com establir 
contactes amb altres organismes estadístics per a la consecució d'acords, 
convenis o la realització d'activitats conjuntes. 

Per a una descripció més detallada de les funcions vegeu el decret 
173/1994, de reglament de regim interior de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya. 

El consell catala d'estadística 

El Consell Catala d'Estadística és l'organisme de cadlcter consultiu i 
d'assessorament de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Hi estan 
representats diferents sectors socials amb l'objectiu de recollir les seves 
opinions sobre les necessitats d'informació estadística i verificar si s'ajusten 
a les demandes de la societat. 

El Consell Catala d'Estadística esta presidit pel Sr. Eduard Bonet i 
Guinó, que va ser nomenat pel Govem de Catalunya a proposta del 
conseller d'Economia i Finances, i el director de l'Institut que exerceix les 
funcions de secretari de l'organ. La resta d'integrants del Consell són 
representants de l'Administració, tant autonomica com local, d'universitats i 
d'entitats de l'ambit socioeconomic de Catalunya. En l'apartat "Qui és qui?" 
apareixen el nom i el carrec de les persones que actualment són membres 
del Consell. 

El Consell Catala d'Estadística assessora l'Institut i és consultat sobre 
l'A vantprojecte de llei del pla estadístic de Catalunya i els programes 
anuals que el despleguen, així com sobre aquells temes relacionats amb 
l'ambit estadístic, com ara les normes tecniques, els codis, l'anruisi de les 
necessitats estadístiques i l'interes públic, i les garanties de qualitat de 
les estadístiques d'altres entitats no inc10ses en el Pla estadístico 

La comissió territorial del Consell Catala d'Estadística, és consultada 
sobre aspectes relatius a estadístiques territorials. És presidida pel 
vicepresident de l'Institut Sr. Alfons Ortuño i Salazar i integrada pel 
director de l'Institut, el representant del Departament de Govemació a la 
Junta de Govem, el representant de l'Ajuntament de Barcelona i els 
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representants al Consell deIs consells comarcals, les diputacions i els 
ajuntaments. 

Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Catala 
d'Estadística vegeu el decret 341/89, de creació de l'Institut. 

L'organització administrativa de I'institut 

L'Institut d'Estadística de Catalunya s'estructura en cinc subdireccions,: 

• Subdirecció de Producció d'Estadístiques Economiques: 

Sr. Álex Costa i Sáenz de S. Pedro 

Obten ció i explotació de dades estadístiques de l'ambit economic. 


• Subdirecció de Producció d'Estadístiques Demografiques i Socials: 

Sr. Joaquim Capellades i Cebolla 

Obtenció i explotació de dades estadístiques de l'ambit demografic i 

social. 


• Subdirecció d'Assistencia Tecnica Estadística: 

Sr. Josep Casco i Robledo 

Coordinació de la producció estadística externa a l'Institut, legislació 

estadística i innovació tecnica i metodologica. 


• Subdirecció de Difusió Estadística: 

Sr. Lloren~ Birba i Fonts 

Difusió deIs resultats estadístics i atenció de demandes, a través de 

publicacions o gestió de la biblioteca, i d'altrescanals. 


• Subdirecció de Regim Interior i Serveis Generals: 

Sr. Enric Ripoll i Font 

Supervisió i coordinació de la gestió interna economica, 

administrativa i tecnica de l'Institut. 


Pera una descripció més detallada de les funcions vegeu el decret 
173/1994, de reglament de regim interior de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya. 
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Legislació: 

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya 

Desenvolupa la competencia exclusiva de la Generalitat en l'ambit de 
l'estadística que li atorga l'article 9.33 de l'Estatut d'Autonomia. Defineix el 
sistema estadístic de Catalunya i preveu els mecanismes per anar ajustant
lo als canvis que tindran Uoc els propers anys. Estableix un sistema de 
revisió tecnica que ha d'assegurar la fiabilitat i la validesa de tots els 
projectes estadístics de caracter oficial. Incorpora i actualitza les 
disposicions referides a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). 

Llei 9/1996, de 15 de juliol, del pla estadístic de Catalunya 1997-2000 

El Pla estadístic és l'instrument legal per ordenar i planificar 
l'activitat estadística oficial aprofundint en el procés de constitució del 
sistema estadístic de Catalunya. Estableix les activitats estadístiques 
consolidades,experimentals i en projecte que es desenvoluparan en aquest 
període. 

Decret 339/1998, de 15 de desembre, pel qual s'aprova el Programa 
anual d'actuació estadística per al 1999 

Aprova i publica el Programa anual d'actuació estadística per al 1999 
estabIint les activitats estadístiques que s'han de dur a terme durant l'any 
1999 en compliment deIs preceptes de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del 
pla estadístic de Catalunya 1997-2000 

Decret 341/1989, d'11 de desembre, de creació de I'Institut 
d'Estadística de Catalunya 

Crea l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autonom de 
caracter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb 
personalitat jurídica propia i plena capacitat d'obrar per al compliment de 
les seves finalitats, i regula totes les qüestions necessanes per al 
funcionament de l'Institut. 
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Decret 173/1994, de 14 de juny, pel qual s'aprova el reglament de 
regim interior de l 'Institut d 'Estadística de Catalunya 

Aprova i publica el reglament de ft!gim interior de l'Institut 
d'Estadística de Catalunya i estableix les funcions 
deIs seu s organs de govem i d'administració. 

Decret 131/1999, de 4 de maig, pel qual s'aprova la Classificació 
catalana de productes per activitats CCPA-96 

Aprova i publica la Classificació catalana de productes per activitats 
CCPA-96. 

Decret 97/1995, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la Classificació 
catalana d'activitats economiques CCAE-93 

Aprova i publica la Classificació catalana d'activitats economiques 
CCAE-93. 

Decret 98/1995, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la Classificació 
catalana d'ocupacions (CCO-94) 

Aprova i publica la Classificació catalana d'ocupacions CCO-94. 

Ordre de 25 de febrer de 1993, per la qual s'estableix un nou sistema 
de codificació deles entitats locals, ens de gestió i consorcis amb 
participació pública local, ambfinalitats estadístiques 

Estableix un sistema de codificació hannonitzat de nomenclatures 
territorials i administratives que faciliti l'intercanvi de dades estadístiques. 
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