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ANUNCI
L’Excm Ajuntament Ple, en sesió ordinària celebrada el día 27 de abril de 2017, va acordar aprovar
inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre d’Enquestes Estudis d’Opinio, amb la redacció
següent:
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL REGISTRE D’ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ
PREÀMBUL
A causa de la necessitat de la creació d’un registre d’estudis i el corresponent reglament que
l’ordene i estructure, este reglament tindrà com a missió fonamental, en primer lloc, donar coherència
al conjunt d’estudis que es realitzen; i, en segon lloc, facilitar la difusió interna i externa del
coneixement que es genera sobre la ciutat des de les diferents delegacions, organismes públics
municipals, fundacions o empreses municipals.
Es considera com a bàsica la coordinació del conjunt de les recerques realitzades o promogudes
des de l'Ajuntament. Per tal de no malgastar recursos municipals, sembla necessari que tots aquells
estudis que tracten de conéixer les necessitats ciutadanes estiguen coordinats sota un mateix sistema
reglamentat, que evite les duplicitats i establisca la difusió adequada dels resultats, i elime sobrecostos
innecessaris, de manera que el conjunt de l'organització i la ciutadania ens puguem beneficiar d'ells.
Resulta necessària l'homologació de la qualitat dels estudis. Amb la finalitat de millorar i,
sobretot, posar en valor les enquestes i estudis, estes hauran de tenir en compte els criteris tècnics,
metodològics i de qualitat utilitzats habitualment en el sector. Així, s'hauran d'estandarditzar les fitxes
metodològiques, revisar els qüestionaris a aplicar, verificar les grandàries i els marcs mostrals, i la
resta d'eines que s'utilitzen en l'obtenció de les dades, així com el control de les tècniques aplicades en
l'explotació dels resultats.
El Reglament assignarà la responsabilitat del Registre al Departament d'Estadística d'este
Ajuntament, que disposa de la capacitat tècnica per al desenvolupament del projecte del Pla Municipal
d'Estudis Sociològics i d'Opinió Pública, així com per a la gestió del Registre Municipal d'Enquestes i
Estudis d'Opinió.
Ressaltem les funcions assignades a este Departament municipal en el marc dels textos
legislatius aplicables.
A l’article 2.6 del Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 5/1990, de 7 de juny de la Generalitat, d’estadística de la Comunitat Valenciana, i de
conformitat amb l’acord plenari de 15 de juliol de 1994, al qual es declara l’Oficina d’Estadística,
Unitat Estadística especialitzada en la producció d’estadístiques.
En el mateix sentit, i en el marc del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de València i
la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques) per a la formació del personal
d’ambdues entitats en el terreny de l’anàlisi estadística de la información d’interès municipal, és el
Departament d'Estadística Municipal, des de l'Ajuntament, el responsable de la seua implementació; en
el seu desenvolupament pot comptar amb l'assessorament metodològic, que siga necessari, per a
l'elaboració dels projectes de recerca mitjançant enquestes i estudis d'opinió pública que es decidisquen
realitzar.
El Reglament haurà d'acomplir amb els objectius generals de transparència, accés a la
informació i bon govern de l’administració pública; i amb la voluntat d’impulsar l’eficàcia i
l’eficiència de la inversió municipal en coneixement.
En este sentit són moltes les referències que subratllen la necessitat que este Ajuntament es
dote d'un reglament regulador com el present.
En este sentit, citem la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
i bon govern; la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació

ciutadana de la Comunitat Valenciana; i el Reglament de transparència i participació ciutadana de
l’Ajuntament de València (articles 6, 9, 34 i 41).
En tots ells es posa de manifest, entre altres, la necessitat de difondre la informació sobre
enquestes i estudis d'opinió, els models utilitzats, les fitxes metodològiques, els resultats i les
microdades, l'empresa adjudicatària i el cost; i que, a més, es fomente la publicació dels resultats en
format electrònic reutilitzable.
Article 1. Creació del Registre
Es crea el Registre d’Enquestes i Estudis d'Opinió de l’Ajuntament de València, adscrit al
Departament d’Estadística, adscrit a l’àrea de Govern Interior i/o a la delegació que organizativamente
se determine.
Article 2. Coordinació dels estudis
1. Els departaments de l’Ajuntament de València, les fundacions i els organismos autònoms i
societats municipals que en són dependents d’ell que previnguen fer enquestes i estudis d’opinió han
de comunicar-ho prèviament al Departament d’Estadística Municipal, i indicar l’objecte i el calendari
d’execució de les tasques corresponents. El Departament d’Estadística assignarà a la comunicació un
número d’assentament al Registre a l'efecte d’identificació de la futura enquesta o estudi.
2. El Departament d’Estadística, per tal d’evitar duplicitats en els estudis que es facen des dels
diversos departaments, verificarà que al Registre no hi consten estudis similars al projecte d’enquesta
proposat. Una vegada verificat que no hi ha duplicitats, el Departament d’Estadística ho comunicarà a
l’organisme promotor de l’estudi.
Article 3. Característiques i funcionament del Registre
1. El Registre d’Enquestes i Estudis d'Opinió de l’Ajuntament de València i els organismos
autònoms, fundacions i societats municipals que en són dependents és una base de dades pública que
conté la descripció de totes les enquestes i estudis d’opinió produïts per l’Ajuntament i el seu sector
públic.
2. L’organisme promotor de l’estudi, en un termini màxim de 15 dies des de la finalització de
l’enquesta o estudi encarregat, comunicarà al Departament d’Estadística la seua finalització i aportarà
les dades necessàries perquè conste al Registre.
Les dades que ha d’aportar l’organisme promotor són: títol i objecte de l’estudi, organismo
promotor, fitxa tècnica, qüestionari, o ferramenta utilitzada per a la replegada de la información (guió
de les entrevistes, dels grups de discussió, etc.), empresa adjudicatària, condicions de la contractació i
pressupost d’esta.
3. Els resultats de l’estudi amb les bases de dades que els contenen hauran d’estar disponibles
en el termini màxim de 3 mesos desprès de la finalització del treball de camp en aquelles enquestes o
estudis que no superen les 800 entrevistes, i en el termini de 6 mesos en aquells casos que se supere
l’esmentada xifra.
Article 4. Consulta del Registre
1. La consulta del Registre d’Enquestes és pública, oberta i immediata, i estarà a l’abast de
tota la ciutadania a Internet, amb accés lliure i gratuït des de la pàgina web del Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de València.
2. L’accés posterior als resultats de l’estudi s’haurà de fer a l’organisme promotor, el qual
haurà de facilitar l’accés a les dades en el termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud. Este será el
dipositari i responsable de l’estudi que ha promogut. Els diferents organismes promotors faran el
màxim esforç possible en la difusió dels resultats, als casos que siga possible mitjançant la publicació
dels informes a través del seu web.
Article 5. El Pla d’Estudis Sociològics i d’Opinió
1. Els estudis que formen part de Pla d’Estudis Sociològics i d’Opinió, igual com la resta
d’enquestes i estudis municipals, estarà disponible al Registre d’Enquestes de l’Ajuntament, i es podrà
consultar en les mateixes condicions.

2. A més de la consulta pública en el Registre, el règim de comunicación establert al Pla
d’Estudis Sociològics i d’Opinió, fixa que es remetran els resultats dels estudis que en formen part als
diversos grups municipals i als mitjans de comunicació.
3. Els estudis que formen part del Pla d’Estudis Sociològics i d’Opinió són els únics que poden
contenir preguntes relatives a la intenció de vot i la valoració de partits i de líders polítics.
4. Els estudis que formen part del Pla arreplegaran informació d’opinió pública dels següents
aspectes bàsics:
· Valoració dels serveis municipals,
· Opinió de l’actualitat municipal,
· Enquesta de qualitat de la ciutat,
· Estudis sobre les actituds i les opinions dels valencians respecte de la ciutat de València,
· Enquestes de valors socials.
5. Les bases de dades dels estudis del Pla d’Estudis i d’Opinió de l’Ajuntament de València
seran públiques des de la pàgina web del Departament d’Estadística de l’Ajuntament i asseguraran que
els formats permeten la seua reutilització pels usuaris.
6. Durant el període electoral i en les eleccions municipals no es podran encarregar enquestes ni
estudis d’opinió, més enllà d’aquells que es facen de manera ordinària i amb periodicitat preestablerta i
els que s’hagueren de fer per raons d’urgència acreditada. En estos supòsit es comunicarà als grups
municipals que es durà a terme l’enquesta o l’estudi d’opinió en el termini de 48 hores.
Conforme al que disposa l'article 49 de la Llei 2/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i amb el Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de València, aprovat per acord
Plenari de data 30 de setembre del 2011, i Publicat en el BOP amb data 14 d'octubre del 2011.
Correcció d'errors: BOP 24 de gener del 2012, se sotmet a informació pública el Reglament Municipal
sobre el Registre d'Enquestes Estudis d'Opinió, inicialment aprovat, durant el termini de 30 dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en l'espai web municipal, a fi de que els interessats puguen presentar
en tal termini quantes reclamacions i suggeriments consideren oportunes.
De conformitat amb el que disposa l'article 115 del Reglament Orgànic del Ple, en el cas que no
es presenten reclamacions o suggeriments en el termini previst per al tràmit d'informació pública
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.
València a 8 de mayo del 2017.-Vicesecretari General, José Antonio Martínez Beltrán

