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Gener 2023

Treball de camp: 25-28 de setembre (1a onada)

11-18 de novembre de 2022 (2a onada)

OBSERVATORI ESTRATÈGIC D'OPINIÓ 

Renda Bàsica Universal

1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer

2. Altres paràmetres tècnics

2.1 Fitxa tècnica

Marge d'error 1,76*

2.2 Qüestionari

S'adjunta qüestionari / guió de l’entrevista definitiu

3. Altres dades de l'estudi

3.1 Promotor de l'estudi

Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva

3.2 Executor de l'estudi

Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva

Netquest

Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva

3.3 Cost de l'estudi

23.660,00 euros  (IVA no inclòs)

12.600,00 euros  (IVA no inclòs)

4. Calendari d'execució del contracte

 28 de setembre de 2022 (1a onada); 18 de novembre de 2022 (2a onada)

26 de gener de 2023

5. Documentació

Qüestionari

Taules estadístiques

Necessitats a satisfer

Estudi exploratori sobre l'opinió que genera la Renda Bàsica Universal entre la societat catalana. Aquesta anàlisi prospectiva prèvia a la realització d'una prova pilot ha d'aportar 

informació rellevant sobre el coneixement, interès i percepció del concepte de Renda Bàsica Universal, així com entendre els aspectes associats a aquesta per la qual genera més 

o menys nivell d'interès i aprovació entre la societat.

FITXA TÈCNICA

Títol de l'estudi d'opinió Enquesta sobre la percepció de la Renda Bàsica Universal

Resum de l'objecte
Realització d’un enquesta en línia amb panel d’accés a una mostra de 2.800 persones de 16 i més anys i amb una durada d’entre 20 i 25 minuts en les condicions que es 

determinen en l’Acord Marc de serveis per a la realització d’estudis d’opinió d’interès de la Generalitat.

Metodologia quantitativa Enquesta per Internet/en línia amb panels d'accés (Access panels)

Durada del qüestionari >20' a 25'

Grandària de la mostra
Inicial: 2.800

Final: 3.098

Univers Població amb ciutadania espanyola de 16 i més anys, resident a Catalunya

Mostreig Selecció aleatòria amb quotes a partir d'un panel d'Internet

Nombre de quotes
Sexe, edat.

Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2020.

Afixació territorial No

Àmbit geogràfic Catalunya

Marc mostral Panel d'accés (Access panels)

Cost unitat promotora € (IVA no inclòs)

Treball de camp

Lliurament dels fitxers de resultats per part del contractista

Presentació dels resultats per part del promotor

*Marge d’error: Per al conjunt de la mostra i en el supòsit de nivell de confiança del 95% (1,76 sigmes) i màxima indeterminació P = Q=50%.

Unitat

Direcció i disseny

Treball de camp

Anàlisis i informe de resultats

Cost màxim segons Acord marc

Del 25 al 28 de setembre (1a onada) i de l’11 al 18 de novembre de 2022 (2a onada)
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