
L’univers d’estudi el formarien els usuaris del servei
analitzat. La grandària de la mostra vindria determinada
per l’univers d’estudi, però es recomanaria un mínim de
400 entrevistes, excepte en casos de població molt
reduïda.

Presentació i objectius

L’Avaluació de la Qualitat d’un Servei és una eina que
ofereix GESOP a les entitats que presten serveis a la
ciutadania per conèixer el grau de satisfacció dels seus
usuaris.

Amb aquesta eina, les entitats disposen d’un instrument
que mesura de forma objectiva el nivell de qualitat que
ofereix el servei i recull l’opinió dels usuaris sobre el
mateix. Això ha de permetre a les entitats potenciar els
aspectes del servei millor valorats, corregir els que
presenten algunes deficiències i introduir novetats que
millorin la seva qualitat general.

L’Avaluació de la Qualitat d’un Servei de GESOP us
permetrà:

1. Mesurar el grau de satisfacció dels individus amb
el servei rebut.

2. Determinar els mitjans a través dels quals han
conegut el servei i quines són les tipologies d’ús.

3. Conèixer el perfil dels usuaris del servei.

Què us ofereix?

� Mesurar el grau de satisfacció general dels usuaris
amb el servei rebut: valoració, punts forts, punts
febles, etc.

� Conèixer la importància i la valoració per part dels
usuaris d’aspectes concrets del servei : atenció
personal, resolució de la gestió / demanda, temps
d’espera, elements tangibles, accessibilitat, horari,
etc.

� Conèixer l’ús que fan del servei els usuaris: mitjans
prescriptors, temps que fa que el coneix, freqüència
d’ús, motivacions, etc.

� Conèixer el perfil de l’usuari del servei: sexe, edat,
nacionalitat, lloc de naixement, nivell d’estudis,
situació professional i la resta de variables que es
considerin oportunes en funció de les característiques
del servei.

Metodologia

GESOP presenta tres alternatives metodològiques
diferents per fer aquesta investigació . En funció de les
característiques de cada servei i de les necessitats de
cada entitat, es recomanarà fer servir una o altra
metodologia.
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• Entrevistes telefòniques assistides per ordinador a
través del sistema CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing).

• L’entitat facilitaria els telèfons dels usuaris i GESOP
contactaria amb ells per fer-los les entrevistes.

• Es dissenyaria una mostra aleatòria representativa de
la població objecte d’estudi.

Entrevistes telefòniques

Entrevistes per internet

• Entrevistes autocomplimentades a través d’Internet.

• L’entitat facilitaria els correus electrònics dels usuaris.

• GESOP els faria arribar un e-mail presentant els
objectius de l’estudi i facilitant-los un link personalitzat
que enllaci amb la pàgina web on s’allotjaria el
qüestionari programat, que cada individu contestaria
per si mateix.

• L’enquesta estaria disponible durant un termini de
temps determinat i periòdicament es podria fer arribar
als usuaris e-mails de recordatori, en funció del nivell de
resposta que es vagi observant.

• Un cop finalitzat el treball de camp, si calgués, els
resultats es ponderarien per ajustar-los a l’estructura de
l’univers d’estudi pel que fa a les variables de
segmentació que es considerin rellevants en cada cas.

Entrevistes presencials mitjançant ordinador

• Entrevistes presencials a la sortida del lloc on es presti
el servei. Els entrevistadors de GESOP es desplaçarien
al lloc on es presta el servei a analitzar i entrevistarien
personalment als seus usuaris un cop haguessin rebut
el servei.

• El disseny de la mostra garantiria la representativitat de
la població objecte d’estudi. Les entrevistes
s’adaptarien als horaris d’atenció al públic del servei
analitzat i als dies de la setmana disponibles, tenint en
compte les hores punta de més afluència de gent.



Els nostres productes:

Els resultats

• Un informe de resultats , on s’exposaran les dades
obtingudes, posant especial èmfasi en la diferenciació
per segments de població.

• Unes tabulacions amb els resultats creuats per les
principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari .

• La base de dades que incorporarà totes les variables
de l’estudi i us permetrà fer una explotació pròpia dels
resultats.

Garantia de qualitat
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Com a resultat de les tasques encarregades, GESOP us
entregarà:

El treball de camp el porta a terme un equip especialitzat
d’entrevistadors. Tots els nostres estudis compten amb
un tècnic responsable del conjunt de la investigació i un
coordinador del treball de camp, així com un equip de
supervisió, que s’encarrega de garantir que el treball de
camp es porta a terme en les condicions estipulades.

Per tal de garantir la màxima qualitat en totes les tasques
desenvolupades, el nostre mètode contempla:

1. Formació dels entrevistadors i del conjunt de
l’equip.

2. Test del qüestionari.
3. Supervisió del treball de camp.
4. Depuració de la base de dades.
5. Codificació.
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