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ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 
 

Nº   Estudio  Nº Cuestionario 
E62020016      

  Nov. de 2002 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
 

Bon dia/bona tarda. Sóc un entrevistador de 
DEMOSCOPIA, una empresa dedicada als estudis de 
mercat i opinió. Estem realitzant una enquesta sobre 
els temes polítics i socials que afecten el país i també 
Europa. Aquest estudi s’està realitzant en 25 països 
europeus, coordinat i dirigit per un grup 
d’investigadors europeus i té el suport econòmic i el 
recolçament de la Unió Europea i del Govern 
Espanyol. 
 

Vostè ha estat seleccionat a l’atzar per tal de fer 
aquesta entrevista. Sol·licitem la seva col·laboració i li 
garantim que les seves respostes restaran totalment 
anònimes  i no seran mai utilitzades individualment. No 
hi ha respostes correctes o incorrectes.  Només estem 
interessats en conèixer les seves opinions sobre 
aquests temes. 
 

Aquesta entrevista es farà d’acord amb les normes 
del Codi de conducta ESOMAR-ICC i amb les 
indicacions del briefing 
 

Municipi  
Província  
Nº Identificació  
Començament (hora :minuts)   :  
Fí (hora :minuts)   :  
Data (dia, mes, any) __ __/__ __/20__ __ 
Tipus de qüestionari 
autocomplimentat (versions 
HA – HF) 

 

 

P.A1  
 

En un dia feiner, quant de temps passa 
normalment mirant la televisió? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta per respondre. MOSTRAR 
TARGETA 1 

 Gens 00 ANAR A P.A3 
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04  
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 

P.A2 
 

De nou, en un dia feiner, quant d’aquest temps 
que passa mirant la televisió el passa mirant 
notícies o altres programes de política i 
actualitat? Si us plau, segueixi utilitzant 
aquesta targeta. MOSTRAR TARGETA 1 

 Gens 00  
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04 
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 
 
 

P.A3  En un dia feiner, quant de temps passa 
normalment escoltant la ràdio? Utilitzi la mateixa 
targeta. MOSTRAR TARGETA 1 
 Gens 00 ANAR A P.A5
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04  
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 

 P.A4  I, de nou, en un dia feiner, quant d’aquest 
temps que passa escoltant la ràdio el passa escoltant 
notícies o altres programes de política i actualitat?  
Segueixi utilitzant aquesta targeta. MOSTRAR 
TARGETA 1 
 Gens 00  
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04 
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 

 P.A5 En un dia feiner, quant de temps passa 
normalment llegint el diari? Utilitzi aquesta targeta una 
altra vegada. ENCARA TARGETA 1    
 Gens 00 ANAR A P.A7
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04  
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 

 P.A6 I quant d’aquest temps el dedica a llegir sobre 
política o temes d’actualitat? Segueixi utilitzant 
aquesta targeta. MOSTRAR TARGETA 1    
 Gens 00  
 Menys de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Més d’1 hora, fins a 1 ½ hora 03 
 Més d’1 ½ hora, fins a 2 hores 04 
 Més de 2 hores, fins a 2 ½ hores 05 
 Més de  2 ½ hores, fins a 3 hores 06 
 Més de 3 hores 07 
 No ho sap 88 
 

 P.A7 Utilitzant ara aquesta targeta, amb quina 
freqüència fa servir internet o el correu electrònic– sigui 
a casa o a la feina– per al seu ús personal? 
MOSTRAR TARGETA 2 
 No hi tinc accés ni a casa ni a la feina 00 
 No els faig servir mai 01 
 Menys d’una vegada al mes 02 
 Una vegada al mes 03 
 Vàries vegades al mes 04 
 Una vegada a la setmana 05 
 Vàries vegades a la setmana 06 
 Tots els dies 07 
 No ho sap 88 
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P.A8 
 

Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que, en 
general, es pot confiar en la majoria de la gent, o 
que un mai no és prou prudent en el tracte amb 
els altres? Si us plau, col·loqui’s en una escala del 
0 al 10, on el 0 vol dir que “un mai no és prou 
prudent” i el 10 vol dir que es “pot confiar en la 
majoria de la gent”. MOSTRAR TARGETA 3 

Un mai no és 
prou prudent 

Es pot confiar en 
la majoria de la 

gent
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.A9 
 

Utilitzant aquesta targeta, pensa que la majoria de 
la gent intentaria aprofitar-se de vostè si tingués 
l’ocasió, o que seria honrada amb vostè? 
MOSTRAR TARGETA 4 

La majoria de la 
gent intentaria 
aprofitar-se de mi 

 La majoria la 
gent seria 

honrada
amb mi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.A10  Vostè diria que la majoria de les vegades la gent 
intenta ajudar als altres o que principalment mira per sí 
mateixa.   MOSTRAR TARGETA 5 

La majoria de les 
vegades la gent 
mira per sí 
mateixa 

 La majoria de 
les vegades 

la gent  
intenta ajudar 

els altres 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.B1 Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre 
política i el govern. En quina mesura diria vostè 
que l’interessa la política? Vostè diria que 
l’interessa... LLEGIR EN VEU ALTA 

 Molt 1 
 Bastant 2 
 Poc 3 
 Gens 4 
 No ho sap    (No llegir) 8 
 

P.B2 
 

Amb quina freqüència la política li sembla tant 
complicada que no pot entendre molt bé el que 
està passant? Si us plau utilitzi aquesta targeta. 
MOSTRAR TARGETA 6 

 Mai 1 
 Poques vegades 2 
 A vegades 3 
 Amb certa freqüència 4 
 Sovint 5 
 No ho sap 8 
 

P.B3
 

Vostè creu que podria tenir un paper actiu en un 
grup o organització que es dediqui a temes 
polítics?  MOSTRAR TARGETA 7 

 Segur que no 1 
 Probablement no 2 
 Potser sí, potser no 3 
 Probablement sí 4 
 Segur que sí 5 
 No ho sap 8 
 

P.B4 Troba difícil o fàcil formar-se una opinió sobre 
temes polítics?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
MOSTRAR TARGETA 8 

 Molt difícil 1 
 Difícil   2 
 Ni difícil ni fàcil 3 
 Fàcil 4 
 Molt fàcil 5 
 No ho sap 8 
 

P.B5 Utilitzant aquesta targeta, creu que, en general,  
als polítics els importa el que pensa la gent com 
vostè? MOSTRAR TARGETA 9 

 A gairebé cap polític li importa el que pensa la 
gent com jo  

1 

 A molt pocs polítics els importa 2 
 A alguns els importa 3 
 A molts els importa 4 
 A la majoria dels polítics els importa el que 

pensa la gent com jo 
5 

 No ho sap 8 
 

P.B6 Diria vostè que als polítics només els interessen 
els vots i no les opinions de la gent? 
MOSTRAR TARGETA 10 

 A quasi tots els polítics només els 
interessen els vots 

1 

 A la majoria dels polítics només els 
interessen els vots 

2 

 A alguns polítics només els interessen els 
vots, a d’altres no 

3 

 A la majoria dels polítics els interessen les 
opinions de la gent 

4 

 A quasi tots els polítics els interessen les 
opinions de la gent 

5 

 No ho sap 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilitzant aquesta targeta, em podria dir, si us plau, amb una puntuació del  0 al 10, quant confia vostè personalment  en 
cadascuna de les següents institucions.  El 0 vol dir que no confia gens en una institució, i el 10 vol dir que hi confia 
plenament.  En primer lloc… LLEGIR EN VEU ALTA. MOSTRAR TARGETA 11 
  No hi confio 

en absolut 
 Hi confio 

plenament NS 

P.B7 El Parlament espanyol 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B8 El sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B9 La policia 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B10 Els polítics 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B11 El  Parlament Europeu 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B12 Les Nacions Unides 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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P.B13 Avui dia, hi ha gent que, per la raó que sigui, no 
vota. Va votar vostè en les darreres eleccions 
generals de març de 2000? 

 Sí 1  ANAR A P.B14 
 No 2   
 No tenia edat o dret per votar 3   
 No ho sap  (No llegir) 8   

ANAR A P.B15 

 
 

P.B14 A quin partit va votar en aquestes eleccions? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05 
ICV 06 
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Un altre (ESCRIURE’L) 
 

 

No contesta 77 
 No ho sap 88 
 

PREGUNTAR A TOTHOM. Hi ha moltes maneres 
d’intentar que les coses millorin a Espanya o, almenys, 
d’evitar que empitjorin. En els últims 12 mesos, ha 
realitzat vostè alguna de les següents activitats?  En 
primer lloc...   LLEGIR EN VEU ALTA 
  SI NO NS
P.B15 Posar-se en contacte amb un 

polític o amb una autoritat o fun-
cionari estatal, autonòmic o local 

1 2 8 

P.B16 Col·laborar amb un partit polític o 
una plataforma d’acció ciutadana 1 2 8 

P.B17 Col·laborar amb alguna altra 
organització o associació 1 2 8 

P.B18 Dur o mostrar insígnies o 
enganxines d’alguna campanya  1 2 8 

P.B19 Firmar una petició en una campa-
nya de recollida de signatures 1 2 8 

P.B20 Participar en manifestacions 
autoritzades 1 2 8 

P.B21 Boicotejar o deixar d’utilitzar certs 
productes 1 2 8 

P.B22 Comprar certs productes delibera-
dament per raons polítiques, 
ètiques o mediambientals  

1 2 8 

P.B23 Donar diners a un grup o 
organització política 1 2 8 

P.B24 Participar en activitats il·legals de 
protesta  1 2 8 

 

PB25a Hi ha algun partit al que vostè se senti més 
proper que a la resta de partits? 
Sí 1  
No 2  ANAR A P.B26 

 

No ho sap (No llegir) 8  ANAR A P.B26 
 

 

P.B25b Quin? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05  
ICV 06  
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Un altre (ESCRIURE’L) 
 
No contesta 77  ANAR A P.B26 
No ho sap 88  ANAR A P.B26 

 

P.B25c En quina mesura se sent vostè proper a aquest 
partit? S’hi sent... LLEGIR EN VEU ALTA 

Molt proper 1 
Bastant proper 2 
Poc proper 3 
Gens proper 4 
No ho sap  (No llegir) 8 
PREGUNTAR A TOTHOM 

P.B26 Està afiliat algun partit polític? 
Sí 1  
No 2  ANAR A P.B28 
No ho sap (No llegir) 8  ANAR A P.B28 

 

P.B27 ¿Quin? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05 
ICV 06 
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Un altre (ESCRIURE’L) 
No contesta 77 

 

No ho sap 88 
 

P.B28 En política a vegades es parla d’esquerra i de 
dreta. Utilitzant aquesta targeta, on es col·locaria vostè en 
aquesta escala? El 0 vol dir “esquerra” i el 10 “dreta”. 
MOSTRAR TARGETA 12 
Esquerra  Dreta
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 

 

P.B29 En termes generals, en quina mesura està satisfet 
amb la seva vida actualment? Si us plau, respongui 
utilitzant aquesta targeta, on el 0 vol dir que està 
completament insatisfet i 10 que està completament 
satisfet. MOSTRAR TARGETA 13 
Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
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P.B30  I, en general, en quina mesura està satisfet amb la 
situació econòmica actual a Espanya? 
MOSTRAR TARGETA 13 
Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.B31  Ara pensant en el govern espanyol, en quina 
mesura està satisfet amb la manera com està fent la seva 
feina? MOSTRAR TARGETA 13 
Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.B32  I, en conjunt, en quina mesura està satisfet amb el 
funcionament de la democràcia a Espanya? 
MOSTRAR TARGETA 13 
Completament 
insatisfet 

 Completament 
satisfet

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

 
 
 
 
 
 
 

P.B33 Ara, utilitzant aquesta targeta, si us plau com 
valoraria globalment l’estat actual de l’educació a 
Espanya? MOSTRAR TARGETA 14 
Molt malament  Molt bé
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 
 

P.B34  Utilitzant aquesta mateixa targeta, si us plau com 
valoraria globalment l’estat actual del sistema sanitari a 
Espanya? MOSTRAR TARGETA 14 
Molt malament  Molt bé
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 
 
 
 
 
 

Les decisions polítiques es poden decidir a diferents nivells.  Utilitzant aquesta targeta, a quin nivell principalment creu vostè que 
s’hauria de decidir sobre cadascuna de les següent polítiques?   LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 15 
 Nivell 

internacional 
Nivell 

europeu 
Nivell 

nacional 
Nivell autonòmic o 

local 
NS 

P.B35 protecció del mediambient 1 2 3 4 8 
P.B36 lluita contra el crim organitzat 1 2 3 4 8 
P.B37 agricultura 1 2 3 4 8 
P.B38 defensa 1 2 3 4 8 
P.B39 polítiques socials 1 2 3 4 8 
P.B40 ajuts a països en desenvolupament 1 2 3 4 8 
P.B41 immigració i refugiats 1 2 3 4 8 
P.B42 tipus d’interès bancaris 1 2 3 4 8 
  

Utilitzant aquesta targeta, em podria dir, si us plau, fins a quin punt està d’acord o en desacord amb cadascuna de les següents 
afirmacions?  LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 16 
 Molt 

d’acord D’acord Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord NS

P.B43 Com menys intervingui el govern en l’economia, 
millor serà per a Espanya 1 2 3 4 5 8 

P.B44 El govern hauria de prendre mesures per reduir 
les diferències en els nivells d’ingressos 1 2 3 4 5 8 

P.B45 
 

Els treballadors necessiten sindicats forts per 
protegir les seves condicions de treball i els 
seus salaris 

1 2 3 4 5 8 

P.B46 Els gais i les lesbianes haurien de tenir llibertat 
per viure com vulguin 1 2 3 4 5 8 

P.B47 En qualsevol circumstància, la llei sempre ha de 
ser obeïda 1 2 3 4 5 8 

P.B48 Els partits polítics que volen acabar amb la 
democràcia haurien de ser il·legalitzats 1 2 3 4 5 8 

P.B49 El creixement econòmic sempre acaba danyant 
el mediambient 1 2 3 4 5 8 

P.B50 Es pot confiar en que la ciència moderna 
resolgui els nostres problemes mediambientals 1 2 3 4 5 8 

 
P.C1  A continuació parlarem de la seva vida i sentiments. 
En termes generals, en quina mesura es considera vostè 
una persona feliç o infeliç? Si us plau utilitzi aquesta 
targeta. MOSTRAR TARGETA 17 
Absolutament 
infeliç 

 Absolutament 
feliç

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.C2  Utilitzant aquesta targeta, em podria dir amb quina 
freqüència es reuneix en el seu temps lliure amb amics, 
parents o companys de feina?  MOSTRAR TARGETA 18 
 Mai 01 
 Menys d’una vegada al mes 02 
 Una vegada al mes 03 
 Vàries vegades al mes 04 
 Una vegada a la setmana 05 
 Vàries vegades a la setmana 06 
 Tots els dies 07 
 No ho sap 88 
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P.C3 Té algú amb qui pugui parlar de qüestions íntimes i 
personals?   
 Sí 1 
 No 2 
 No ho sap 8 
 

P.C4 Comparat amb altres persones de la seva edat, amb 
quina freqüència diria vostè que participa en activitats 
socials?  MOSTRAR TARGETA  19   
 Molt menys que la majoria 1 
 Menys que la majoria 2 
 Més o menys com tothom 3 
 Més que la majoria 4 
 Molt més que la majoria 5 
 No ho sap 8 
 

P.C5  En els últims 5 anys, ha estat vostè o algun membre 
de casa seva víctima d’un robatori o una agressió? 
 Sí 1 
 No 2 
 No ho sap 8 
 

P.C6 En quina mesura se sent segur/a caminant sol de nit 
per aquesta zona? Se sent...?   LLEGIR EN VEU ALTA 
 Molt segur/a 1  
 Segur/a 2 
 Insegur/a 3 
 Molt insegur/a 4 
 No ho sap  (No llegir) 8 
 
 

P.C7  Parlant de la seva salut, en general, vostè diria que 
és...?  LLEGIR EN VEU ALTA 
 Molt bona 1 
 Bona 2 
 Normal 3 
 Dolenta 4 
 Molt dolenta 5 
 No ho sap  (No llegir) 8 
 

P.C8 Té dificultats per portar a terme les seves activitats 
quotidianes a causa d’alguna malaltia crònica, incapacitat 
o problema de salut mental?  SUGGERIR CATEGORIES 
DE RESPOSTA 
 Sí, moltes 1 
 Sí, fins a cert punt 2 
 No 3 
 No ho sap (No suggerir) 8 
 

P.C9 Pertany vostè a alguna religió? 
 Sí 1   
 No 2  ANAR A P.C11 
 No ho sap 8  ANAR A P.C11 
 

P.C10 A quina? 
 Catòlica 01 
 Protestant 02 
 Ortodoxa 03 
 Altres confessions cristianes 04 
 Jueva 05 
 Musulmana 06 
 Religions orientals (budista, hindú, sij, 

sintoista, taoista) 
07 

 Altres religions no cristianes 08 
 No contesta 77 
 No ho sap 88 

ANAR A 
P.C13 

 

P.C11  I en algun moment de la seva vida ha professat 
alguna religió? 
 Sí 1  
 No 2  ANAR A P.C13 
 No ho sap 8  ANAR A P.C13 
 
 

P.C12 Quina?   
Catòlica 01 
Protestant 02 
Ortodoxa 03 
Altres confessions cristianes 04 
Jueva 05 
Musulmana 06 
Religions orientals (budista, hindú, sij, sintoista, 
taoista) 

07 

Altres religions no cristianes 08 
No contesta 77 
No ho sap 88 

 
PREGUNTAR A TOTHOM 
P.C13  Amb independència de si pertany a alguna religió, 
en quina mesura es considera vostè una persona 
religiosa? Si us plau, utilitzi aquesta targeta.  MOSTRAR 
TARGETA 20 
Gens religiós  Molt religiós
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 

P.C14  A part d’ocasions especials com ara casaments, 
bateigs i funerals, amb quina freqüència assisteix a 
cerimònies religioses habitualment? MOSTRAR 
TARGETA 21 
 Tots els dies 01 
 Més d’una vegada a la setmana 02 
 Una vegada a la setmana 03 
 Almenys una vegada al mes 04 
 Només les festivitats religioses especials 05 
 Amb menys freqüència 06 
 Mai 07 
 No ho sap 88 
 
 

P.C15 A part de les ocassions en que assisteix a les 
cerimònies religioses, amb quina freqüència resa? 
MOSTRAR TARGETA 21 
 Tots els dies 01 
 Més d’una vegada a la setmana 02 
 Una vegada a la setmana 03 
 Almenys una vegada al mes 04 
 Només les festivitats religioses especials 05 
 Amb menor freqüència 06 
 Mai 07 
 No ho sap 88 
 

P.C16 I ara, canviant de tema, considera vostè que 
pertany a un grup contra el que existeix algun tipus de 
discriminació en aquest país? 
 Sí 1   
 No 2  ANAR A P.C18 
 No ho sap 8  ANAR A P.C18 
 

P.C17  Per quins motius es discrimina al seu grup? 
INSISTIR: “Per algun altre motiu?” 
RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TOTS ELS QUE 
CORRESPONGUIN 

Color o raça 01, 
Nacionalitat 02, 
Religió 03, 
Llengua 04, 
Grup ètnic 05, 
Edat 06, 
Gènere 07, 
Sexualitat 08, 
Minusvàlua 09, 
Altres (ESCRIURE’LS) 
 

 

No ho sap 88 
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P.C18 Té vostè la nacionalitat espanyola? 
 Sí 1  ANAR A P.C20 
 No 2   
 No ho sap 8   
 

P.C19 Quina és la seva nacionalitat? 
 ESCRIURE-LA 

 
 

 No ho sap 88 
 

P.C20 Ha nascut a Espanya? 
 Sí 1  ANAR A P.C23 
 No 2  
 No ho sap 8  ANAR A P.C23 
 

P.C21 A quin país va néixer? 
 ESCRIURE¨L 

 
 

 No ho sap 888 
 
P.C22  Quant temps fa des que va venir a viure a 
Espanya?  MOSTRAR TARGETA 22 
 Fa menys d’un any 1 
 Entre 1 i 5 anys 2 
 Entre 6 i 10 anys 3 
 Entre 11 i 20 anys 4 
 Fa més de 20 anys 5 
 No ho sap 8 
 

PREGUNTAR A TOTHOM 
P.C23 Quines llengües o idiomes parla més sovint a casa 
seva? ESCRIURE MÀXIM 2 IDIOMES. 
 ESCRIURE: 

 
 

 No ho sap 888 
 
 

P.C24 Pertany vostè a una minoria ètnica a Espanya? 
 Sí 1   
 No 2   
 No ho sap 8   
 

P.C25 El seu pare va néixer a Espanya? 
 Sí 1    ANAR A P.C27 
 No 2   
 No ho sap 8    ANAR A P.C27 
 

P.C26 A quin continent va néixer el seu pare?  
MOSTRAR TARGETA 23   

 Europa 01 
 Àfrica 02 
 Asia 03 
 Amèrica del Nord 04 
 Amèrica del Sud i Carib 05 
 Oceania 06 
 No ho sap 88 
 

P.C27 La seva mare va néixer a Espanya? 
 Sí 1    ANAR A P.D1 
 No 2    
 No ho sap 8    ANAR A P.D1 
 

P.C28 A quin d’aquests continents va néixer la seva 
mare?  MOSTRAR TARGETA 23 

 Europa 01 
 África 02 
 Asia 03 
 Amèrica del Nord 04 
 Amèrica del Sud i el Carib 05 
 Oceanía 06 
 No ho sap 88 

PREGUNTAR A TOTHOM 
Hi ha persones d’altres països que venen a viure a 
Espanya per diferents raons. Alguns són descendents 
d’espanyols. Altres venen a treballar o per reunir-se amb 
les seves famílies. Altres vénen perquè estan amenaçats. 
Aquí hi ha algunes preguntes sobre aquest tema. 
 
 

P.D1  Pensi en les persones que venen a viure a Espanya 
procedents d'altres països. Vostè creu que...? 

la majoria són de la mateixa raça o grup ètnic 
que la majoria dels espanyols 

1 

la majoria són d’una raça o grup ètnic diferent al 
de la majoria dels espanyols 

2 

o, meitat i meitat? 3 
No ho sap  (No llegir) 8 

 

P.D2   Ara pensi en les persones que últimament venen a 
viure a Espanya procedents d'altres països d'Europa. 
Vostè creu que...? 

la majoria venen dels països rics d’Europa 1 
la majoria venen dels països pobres d’Europa 2 
o, meitat i meitat? 3 
No ho sap  (No llegir) 8 

 
P.D3  I ara pensi sobre les persones que últimament 
venen a viure a Espanya procedents de països no 
europeus. Vostè creu que...? 

la majoria venen dels països rics no europeus 1 
la majoria venen dels països pobres no europeus 2 
o meitat i meitat? 3 
No ho sap   (No llegir) 8 

 

P.D4  I ara, utilitzant aquesta targeta, fins a quin punt creu 
vostè que Espanya hauria de permetre que persones de 
la mateixa raça o grup ètnic que la majoria dels espanyols 
vinguin a viure aquí?  MOSTRAR TARGETA 24 

... hauria de permetre que molts vinguin a viure 
aquí 

1 

... que vinguin uns quants... 2 

... que vinguin uns pocs... 3 

... no hauria de permetre que cap vingui a viure 
aquí 

4 

No ho sap   (No llegir) 8 
 

P.D5  I què diria dels que són d’una raça o grup ètnic 
diferent al de la majoria dels espanyols? Segueixi utilitzant 
la mateixa targeta.  MOSTRAR TARGETA 24 

... hauria de permetre que molts vinguin a viure 
aquí 

1 

... que vinguin uns quants... 2 

... que vinguin uns pocs... 3 

... no hauria de permetre que cap vingui a viure 
aquí 

4 

No ho sap   (No llegir) 8 
 

P.D6  Utilitzant la mateixa targeta, fins a quin punt creu 
que Espanya hauria de permetre que persones dels 
països rics d'Europa vinguin a viure aquí?   
MOSTRAR TARGETA 24 

... hauria de permetre que molts vinguin a viure 
aquí 

1 

... que vinguin uns quants... 2 

... que vinguin uns pocs... 3 

... no hauria de permetre que cap vingui a viure 
aquí 

4 

No ho sap   (No llegir) 8 
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P.D7 I què diria dels que provenen dels països pobres 
d'Europa?  MOSTRAR TARGETA 24   
 ... hauria de permetre que molts vinguin a viure 

aquí 
1 

 ... que vinguin uns quants... 2 
 ... que vinguin uns pocs... 3 
 ... no hauria de permetre que cap vingui a viure 

aquí 
4 

 No ho sap   (No llegir) 8 
 

P.D8   Fins a quin punt creu vostè que Espanya hauria de 
permetre que persones dels països rics de fora d'Europa 
vinguin a viure aquí?  MOSTRAR TARGETA 24 
 ... hauria de permetre que molts vinguin a viure 

aquí 
1 

 ... que vinguin uns quants... 2 
 ... que vinguin uns pocs... 3 
 ... no hauria de permetre que cap vingui a viure 

aquí 
4 

 No ho sap   (No llegir) 8 

 

P.D9 I què diria dels que provenen dels països pobres de 
fora d'Europa?  MOSTRAR TARGETA 24 

... hauria de permetre que molts vinguin a viure 
aquí 

1 

... que vinguin uns quants... 2 

... que vinguin uns pocs... 3 

... no hauria de permetre que cap vingui a viure 
aquí 

4 

No ho sap   (No llegir) 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si us plau, em podria dir quina importància hauria de tenir cadascun dels següents aspectes en la decisió de permetre o no, a 
una persona que ha nascut i viscut sempre fora d’Espanya, venir a viure aquí. Si us plau, utilitzi aquesta targeta. En primer 
lloc, quina importància hauria de tenir que aquesta persona...   LLEGIR EN VEU ALTA. MOSTRAR TARGETA 25 
 Gens  

important 
 Molt 

important NS

P.D10 tingui un bon nivell educatiu? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D11 tingui familiars propers vivint aquí? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D12 parli castellà o català? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D13 provingui d’un país de tradició cristiana? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D14 sigui de raça blanca? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D15 tingui molts diners? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D16 tingui una qualificació laboral de les que 

Espanya necessita? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.D17 estigui disposada a adoptar l’estil de 
vida espanyol? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

Utilitzant aquesta targeta, em podria dir si us plau en quina mesura està d'acord o no amb cadascuna de les següents 
afirmacions. En primer lloc...  LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 26 
 Molt 

d’acord D’acord 
Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord NS

P.D18 Generalment, els sous baixen com a 
conseqüència de l’arribada de persones que 
venen a viure i treballar a Espanya 

1 2 3 4 5 8 

P.D19 Generalment, l’arribada de persones que 
venen a viure i treballar aquí perjudica més 
les perspectives econòmiques dels espanyols 
pobres que les dels rics 

1 2 3 4 5 8 

P.D20 Les persones que venen a viure i treballar a 
Espanya ajuden a ocupar llocs de treball per 
als que no hi ha ma d’obra suficient 

1 2 3 4 5 8 

P.D21 Si algú que ve a viure i treballar aquí es 
queda a l’atur durant molt de temps hauria de 
ser expulsat del país 

1 2 3 4 5 8 

P.D22 Les persones que han vingut a viure a 
Espanya haurien de tenir els mateixos drets 
que tots els altres 

1 2 3 4 5 8 

P.D23 Si algú que ha vingut a viure aquí comet un 
delicte greu hauria de ser expulsat del país 1 2 3 4 5 8 

P.D24 Si algú que ha vingut a viure a Espanya 
comet un delicte qualsevol, hauria de ser 
expulsat del país 

1 2 3 4 5 8 
 
 

P.D25  Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que 
generalment les persones que venen a viure a Espanya 
treuen la feina als treballadors espanyols o que 
generalment ajuden a crear nous llocs de treball? 
MOSTRAR TARGETA 27 

Treuen la feina  Ajuden a crear nous 
llocs de treball

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 

 

P.D26 La majoria de les persones que venen a viure a 
Espanya treballen i paguen impostos. Al mateix temps 
reben atenció sanitària i altres prestacions socials. En 
conjunt, vostè creu que aquestes persones reben més del 
que aporten o aporten més del que reben? MOSTRAR 
TARGETA 28 
Generalment reben més  Generalment aporten més
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
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P.D27  Vostè diria que, generalment, per a l’economia 
espanyola, és bo o és dolent que vingui a viure gent 
d’altres països?   MOSTRAR TARGETA 29 
És dolent per a 
l’economia 

 És bo per a 
l’economia 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
No ho sap 88 
 

P.D28 I utilitzant aquesta targeta, vostè diria que, 
generalment, la vida cultural espanyola s’empobreix o 
s’enriqueix amb les persones d’altres països que venen a 
viure aquí?   MOSTRAR TARGETA 30 
La vida cultural 
espanyola 
s’empobreix 

 La vida cultural
espanyola 
s’enriqueix

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
No ho sap 88

 

P.D29 L’arribada de persones d’altres països, fa que 
Espanya sigui un lloc pitjor o millor per viure?  Si us plau, 
utilitzi aquesta targeta. MOSTRAR TARGETA 31   
Un lloc pitjor 
per viure 

 Un lloc millor
per viure

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 

 
 
 

 
 

P.D30 El problema de la inseguretat ciutadana a Espanya, 
empitjora o millora amb l’arribada de gent d’altres països?  
MOSTRAR TARGETA 32 
El problema de la 
inseguretat 
empitjora 

 El problema de la 
inseguretat 

millora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 
 

P.D31 Quan la gent deixa el seu país per venir a viure a 
Espanya, creu que, a llarg termini, això té un efecte 
negatiu o positiu en els seus països d’origen?   
MOSTRAR TARGETA 33   
Negatiu per als 
seus països 
d’origen a llarg 
termini 

 Positiu per als 
seus països 

d’origen a llarg 
termini

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No ho sap 88 
 
 
 
 
 
 

Utilitzant aquesta targeta, em podria dir si us plau en quina mesura està d’acord o en desacord amb les següents 
afirmacions? En primer lloc...  LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 34 
 Molt 

d’acord D’acord 
Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord NS

P.D32 Tots els païssos es beneficien si els 
treballadors poden traslladar-se als païssos 
on són mes necessaris 

1 2 3 4 5 8 

P.D33 Els països rics tenen el deure d’acollir 
persones procedents de països pobres 1 2 3 4 5 8 

 
 

Pensant de nou en les persones que han vingut a viure a Espanya des d’un altre país i que són de la mateixa raça o grup 
ètnic que la majoria dels espanyols, fins a quin punt li importaria que alguna d’aquestes persones...?  LLEGIR EN VEU ALTA. 
MOSTRAR TARGETA 35 
 No m’importaria en 

absolut 
 

M’importaria molt NS

P.D34 fos el seu cap?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D35 es casés amb un familiar proper seu? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

I pensant en les persones que han vingut a viure a Espanya des d’un altre país i que són de raça o grup ètnic diferent del de 
la majoria dels espanyols, fins a quin punt li importaria que alguna d’aquestes persones...?  LLEGIR EN VEU ALTA.  
MOSTRAR TARGETA 35 
 No m’importaria en 

absolut 
 

M’importaria molt NS

P.D36 fos el seu cap?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D37 es casés amb un familiar proper seu?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

P.D38  Si haguès de decidir on viure, en quin d’aquests 
tres llocs li agradaria viure? MOSTRAR TARGETA 36 
 Un lloc on quasi ningú fos d’una raça o grup ètnic 

diferent del de la majoria dels espanyols 
1 

 Un lloc on algunes persones  fossin  d’una raça o 
grup ètnic diferent del de la majoria dels espanyols 

2 

 Un lloc on moltes persones fossin d’una raça o grup 
ètnic diferent del de la majoria dels espanyols 

3 

 Em seria indiferent 4 
 No ho sap 8 

 

P.D39 Utilitzant aquesta targeta, com descriuria el lloc 
on viu actualment?  MOSTRAR TARGETA 37 

Un lloc on quasi ningú és d’una raça o grup ètnic 
diferent del de la majoria dels espanyols 

1 

Un lloc on algunes persones  són  d’una raça o grup 
ètnic diferent del de la majoria dels espanyols 

2 

Un lloc on moltes persones són d’una raça o grup 
ètnic diferent del de la majoria dels espanyols 

3 

No ho sap 8 
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Utilitzant aquesta targeta, em podria dir si us plau en quina mesura està d’acord o en desacord amb cadascuna de les 
següents afirmacions.  En primer lloc… LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 38 
 Molt 

d’acord D’acord 
Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord NS

P.D40 És millor per a un país que gairebé tothom 
comparteixi els mateixos costums i tradicions 1 2 3 4 5 8 

P.D41 És millor per a un país que hi convisquin gents 
de diferents religions 1 2 3 4 5 8 

P.D42 És millor per a un país que gairebé tothom 
parli almenys una llengua comuna 1 2 3 4 5 8 

P.D43 Les diferents comunitats de persones que han 
vingut a viure aquí a Espanya haurien de 
poder educar els seus fills en escoles 
separades si així ho desitgen 

1 2 3 4 5 8 

P.D44 Si un país vol evitar problemes ha de posar fi a 
la immigració 1 2 3 4 5 8 

 
 

Fins a quin punt creu vostè que les següents mesures són bones o dolentes per a un país? Si us plau, utilitzi aquesta targeta.  
LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 39 
 Molt dolenta  Molt     bona NS
P.D45 Una llei contra la discriminació  racial o 

ètnica al lloc de treball 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.D46 Una llei contra tot allò que fomenti l’odi 
cap a altres races o ètnies 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
P.D47 Vostè té amics que hagin vingut a viure a 

Espanya procedents d’un altre país? SUGGERIR 
CATEGORIES DE RESPOSTA 

 Sí, bastants 1 
 Sí, uns pocs 2 
 No, cap 3 
 No ho sap   (No llegir) 8 
 

P.D48  Té companys de feina o col·legues de professió 
que hagin vingut a viure a Espanya procedents d’un altre 
país?   SUGGERIR CATEGORIES DE RESPOSTA 
 Sí, bastants 1 
 Sí, uns pocs 2 
 No, cap 3 
 No està treballant en aquest moment 4 
 No ho sap   (No llegir) 8 

 

Algunes persones venen a Espanya i demanen asil perquè diuen ser perseguides en els seus països d’origen. Utilitzant aquesta 
targeta, em podria dir si us plau en quina mesura està d’acord o en desacord amb les següents afirmacions. En primer lloc...  
LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 40 
 

Molt 
d’acord D’acord 

Ni d’acord 
ni en 

desacord 
En 

desacord 
Molt en 

desacord NS
P.D49 Espanya  rep més sol·licituds d’asil de les que li 

corresponen 1 2 3 4 5 8 

P.D50 Mentre s’estan tramitant les seves sol·licituds d’asil, 
aquestes persones haurien de poder treballar a 
Espanya 

1 2 3 4 5 8 

P.D51 El govern hauria de ser generós a l’hora de resoldre les 
sol·licituds d’asil 1 2 3 4 5 8 

P.D52 La majoria dels sol·licitants d’asil en realitat no estan 
perseguits en els seus països d’origen 1 2 3 4 5 8 

P.D53 Mentre s’estan tramitant els seus casos, els sol·licitants 
d’asil haurien d’estar allotjats en centres d’acollida 1 2 3 4 5 8 

P.D54 Mentre s’estan tramitant els seus casos, el govern 
espanyol hauria d’ajudar econòmicament els 
sol·licitants d’asil 

1 2 3 4 5 8 

P.D55 Els refugiats que són acceptats haurien de tenir dret a 
portar els seus familiars més propers 1 2 3 4 5 8 

 

P.D56 De cada 100 persones que viuen a Espanya, 
quants creu vostè que han nascut fora del país? 
 ESCRIURE’LS: de cada 100    
 No ho sap 888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.D57 En comparació amb altres països europeus de 
grandària semblant,  creu que el nombre de persones 
d’altres països que venen a viure a Espanya és major, 
menor o similar?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
MOSTRAR TARGETA 41   

A Espanya hi ve a viure molta més gent 1 
A Espanya hi ve a viure més gent 2 
A Espanya hi ve a viure més o menys el mateix 
nombre de gent 

3 

A Espanya hi ve a viure menys gent 4 
A Espanya hi ve a viure molta menys gent 5 
No ho sap 8 
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P.D58 Quina creu vostè que és la proporció entre el nombre 
de persones que actualment se’n van d’Espanya i els que 
venen per quedar-se a viure?  
MOSTRAR TARGETA 42   
 Hi ha molta més gent que se’n va 1 
 Hi ha més gent que se’n va 2 
 En vénen tants com se’n van 3 
 Hi ha més gent que ve 4 
 Hi ha molta més gent que ve 5 
 No ho sap 8 
 
A TOTHOM: Les següents preguntes tracten de les organitzacions en les que participen algunes persones. 
 

E1-12a Per cadascuna de les organitzacions voluntàries que ara li citaré, utilitzi si us plau aquesta targeta per a dir-me si es troba en 
alguna d’aquestes situacions actualment o si s’hi ha trobat en algun moment durant els últims dotze mesos. En primer lloc, en relació 
a...  MOSTRAR TARGETA 43   
LLEGIR CADA ORGANITZACIÓ PER TORNS, EN VEU ALTA I DE FORMA PAUSADA.  INSISTIR: ‘Quines altres?’   
 
E1-12b Per a cada organització mencionada a A preguntar: Té amics propers dins d’aquesta organització? 
 E1-12A: RESPOSTA MULTIPLE E1-E12B 
 

Cap Membre Participar
Donar 
diners

He 
realitzat 
treball  

voluntari NS SI NO NS 
P.E1 un club esportiu o un associació d’activitats 

d’esbarjo a l’aire lliure? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E2 una associació amb finalitats culturals o 
d’oci? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E3 un sindicat? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 
P.E4 una organització empresarial, professional o 

agrícola? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E5 una associació de consumidors o 
d’automobilistes? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E6 una organització d’ajut humanitari, de drets 
humans, de minories socials o d’immigrants? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E7 una associació ecologista, pacifista o de 
defensa dels animals? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E8 un grup parroquial o altra organització de 
caràcter religiós? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E9 un partit polític? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 
P.E10 una associació  científica, educativa, de 

professors, o de pares d’alumnes? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E11 un club social de joves, de jubilats o de gent 
gran, de dones, o una societat d’amics? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E12 qualsevol altra organització de caràcter 
voluntari semblant a les que acabo 
d’esmentar? 

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

 

Utilitzant ara aquesta targeta, em podria dir com és d’important cadascun d’aquests aspectes en la seva vida?  En primer lloc…  
LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 44   
 Gens 

important 
 Molt 

important NS 

P.E13 la família 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E14 els amics 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E15 el temps lliure 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E16 la política 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E17 la feina 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E18 la religió 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E19 les associacions voluntàries 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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P.E20 Sense tenir en compte el que vostè fa per la seva 
família, a la feina, o en associacions voluntàries, amb 
quina freqüència proporciona ajuda a altra gent, si és que 
ho fa alguna vegada?  MOSTRAR TARGETA 45 
 Tots els dies 01  
 Vàries vegades a la setmana 02 
 Una vegada a la setmana 03 
 Vàries vegades al mes 04 
 Una vegada al mes 05 
 Amb menor freqüència 06 
 Mai 07 
 No ho sap 88 
 

 
P.E21 Utilitzant aquesta mateixa targeta, amb quina 
freqüència diria vostè que parla de política i temes 
d’actualitat?   MOSTRAR TARGETA 45 
 Tots els dies 01  

 Vàries vegades a la setmana 02 
 Una vegada a la setmana 03 
 Vàries vegades al mes 04 
 Una vegada al mes 05 
 Amb menor freqüència 06 
 Mai 07 
 No ho sap 88 

  
Per ser un bon ciutadà, quin grau d’importància té per vostè cadascun dels següents comportaments?  LLEGIR  EN VEU 
ALTA.  MOSTRAR TARGETA 46 
 Gens 

important 
 Molt 

important NS 

P.E22 ajudar a persones que estan en pitjor 
situació que un mateix? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E23 votar en les eleccions? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
PE24 obeïr sempre les lleis i les normes? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E25 formar-se una opinió pròpia, 

independentment de la dels altres? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E26 participar activament en associacions 
voluntàries? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E27 participar activament en política? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
P.E28 Quant de temps porta vivint en aquesta zona? 
 Nombre d’anys (ARRODONIR A LA 

XIFRA MÉS BAIXA) 
   

 No ho sap 888 
 
 
 
 
 

A TOTHOM: Les següents preguntes són sobre la seva 
vida laboral 

P.E29 En aquest moment, la seva situació laboral és...  
LLEGIR EN VEU ALTA 

 Treballant per compte d’altri 1  
 Treballant per compte propi 2   
 No té feina remunerada 3   
 No ho sap  (No llegir) 8   

ANAR A 
P.F1 

 
 

A continuació li llegiré una llista d’activitats relacionades amb la seva vida laboral. Utilitzant aquesta targeta, digui’m si us plau fins 
a quin punt la direcció o els seus caps a la seva feina li permeten... LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 47 
 No tinc cap 

influència  
Tinc autonomia 

absoluta NS 
P.E30 tenir un horari laboral flexible 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E31 decidir com organitzar el seu treball diari 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E32 influir en el seu entorn laboral 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E33 decidir sobre els objectius generals de la 

seva feina 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E34 canviar les seves tasques si ho desitja 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

A continuació, i utilitzant ara aquesta targeta, podria dir-me en quina mesura seria difícil o fàcil per a vostè...? LLEGIR EN VEU 
ALTA. MOSTRAR TARGETA 48 
 Extremadament 

difícil  
Extremadament 

fàcil NS 

P.E35  aconseguir una feina similar o millor en 
una altra empresa o entitat si ho desitgés? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E36   crear la seva pròpia empresa o negoci si 
volgués? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
P.E37 Em podria dir si hi ha algun sindicat o organització 
similar en el seu lloc de treball? 
 Sí 1  
 No 2  ANAR A P.E40 
 No ho sap 8  ANAR A P.E40 
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I en quina mesura és difícil o fàcil…?  LLEGIR EN VEU ALTA.  MOSTRAR TARGETA 48 
 Extremadament 

difícil  
Extremadament 

fàcil NS 

P.E38  que vostè influeixi en les actuacions dutes 
a terme pel sindicat? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E39  que el sindicat influeixi en les condicions 
laborals del seu lloc de treball? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

MOSTRAR TARGETA 49.   LLEGIR EN VEU ALTA.   
 Completament 

insatisfet 
 Completament 

satisfet NS

P.E40 Durant els últims 12 mesos, s’ha sentit en 
general satisfet o insatisfet amb la 
manera com s’han gestionat les coses al 
seu lloc de treball? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

P.E41 I, també durant els últims dotze mesos, ha provat 
vostè de millorar les condicions de treball, o d’impedir que 
empitjoressin? 
 Sí 1  
 No 2  ANAR A P.F1 
 No ho sap 8  ANAR A P.F1 
 

 

P.E42  Es va aconseguir alguna millora? 
 Sí 1 
 No 2 
 Encara no se sap 3 
 No ho sap 8 

 
 

MOSTRAR TARGETA 50.   LLEGIR EN VEU ALTA. 
 Vaig ser tractat de 

forma totalment 
incorrecta 

 Vaig ser tractat de 
forma totalment 

correcta
NS 

P.E43  Amb independència del resultat, se’l va 
tractar correctament o incorrectament en 
el seu intent de millorar les condicions del 
seu lloc de treball? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
PREGUNTAR A TOTHOM:  DADES DE CLASSIFICACIÓ 

Finalment, m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre vostè i sobre la resta de persones que viuen amb vostè en 
aquesta llar. 

P.F1 Inclòs vostè, quantes persones, adults i nens, 
viuen habitualment en aquesta casa? 

 ESCRIURE EL NÚMERO:  
 No ho sap 88 

 
Recollir dades sobre el entrevistat a la graella (F2/F3 només), després sobre els altres membres de la llar (F2 a F4) en ordre 
descendent d’edat. 
 
Per llar entenem: tothom que viu en la mateixa adreça, excloent les persones absents durant més de 6 mesos. 
 
Per fer-ho més fàcil, pot ser útil afegir el nom o les inicials de cada membre al lloc indicat. 
 
ESCRIURE EN PRIMER LLOC A L’ENTREVISTAT. ESCRIURE ELS ALTRES MEMBRES EN ORDRE DESCENDENT, DE MAJOR 
A MENOR EDAT 
 

Persona 01 
entrevistat 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

OPCIONAL:  
Nom o inicials 

          

           
F2 Sexe           
Home 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

F3 Any de naixement  ______   _____   _____   _____   _____   ____   _____   _____   _____   ____  

F4 Utilitzant aquesta targeta, quina relació té aquesta persona amb vostè?  MOSTRAR TARGETA 51 
Marit/ dona/ parella  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fill/filla (siguin seus o de la 
seva parella, incloent adoptats 
o en acolliment) 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pare o mare / sogre o sogra 
(siguin seus o de la seva 
parella) 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Altra relació de parentiu  4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Altra relació sense parentiu  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
No ho sap  8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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P.F5 Quina d’aquestes frases és la que millor descriu el 
lloc on vostè viu?  MOSTRAR TARGETA 52   
 Una gran ciutat 1 
 Els afores d’una gran ciutat 2 
 Una ciutat mitjana o petita 3 
 Un poble 4 
 Una masia o casa de camp 5 
 No ho sap 8 

 

P.F6  Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit?  
ESCRIURE LITERAL I CODIFICAR 
Estudis més alts acabats: 
 
 

Sense estudis/analfabet 00 
Estudis primaris sense acabar (menys de 5 
anys d’escola o E.G.B.)  01 

Estudis primaris complets (inclòs 5è E.G.B.)  02 
EGB, ESO o equivalent (antic Batxillerat 
elemental, graduat escolar, certificat escolar)  03 

FP1 i ensenyament tècnic professional o equiv. 04 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent 05 
FP2 o equivalent 06 
Estudis superiors 2 o 3 anys (a centres d’estudi 
no reglats) 07 

 Arquitecte i enginyer tècnic 08 
Diplomat d’altres escoles universitàries o 
equivalent 09 

Arquitecte i enginyer superior 10 
Llicenciat 11 
Estudis postgrau o especialització 12 
Doctorat 13 

 
 

No contesta 77 
 

P.F7 Tenint en compte tots els estudis formals que ha 
realitzat, durant quants anys escolars complerts 
d’ensenyament ha estudiat vostè, excloent interrupcions 
per feina o altres motius? No tingui en compte el temps 
que hagi pogut passar en un preescolar ni pràctiques 
laborals. 
ENTREVISTADOR: NO preguntem a quina edat va 
acabar els estudis, sinó quants anys es va dedicar a 
estudiar. Si ens diu a quina edat va acabar d’estudiar, 
podem restar 5 anys (edat a la que s’acostuma a 
començar la primària) més el nombre d’anys que va 
interrompre els estudis (si és que els va interrompre) per 
arribar al nombre d’anys que ha estat estudiant a temps 
complert.  Sumeu les fraccions d’any. 
 Escriure el nombre d’anys:   
 No ho sap 88 

 

 

P.F8 Utilitzant aquesta targeta, podria dir-me en quina 
d’aquestes situacions s’ha trobat vostè en els darrers 7 
dies? 
 
RESPOSTA MÚLTIPLE: ESCRIURE TOT EL QUE DIGUI 
I MARCAR TOTS ELS QUE CORRESPONGUIN. TOT 
TREBALL REMUNERAT HA D’ANAR EN CODI 1 (encara 
que fos absent de la feina en la darrera setmana si té 
feina on tornar) 
 
PROVAR Quines altres?           MOSTRAR TARGETA 53  
P.F8b I quina d'aquestes descriu millor la seva situació 

en els darrers 7 dies? RESPOSTA ÚNICA 
MOSTRAR TARGETA 53   

TOTS AQUELLS AMB FEINA REMUNERADA (CODI 1) A 
F8 ANAR A F12.  LA RESTA ANAR A F9. 

 F8 
MULTIPLE 

F8b 
R. UNICA 

Amb treball remunerat 
(incloent la situació de 
baixa temporal per 
maternitat-paternitat, 
accident, malaltia o 
vacances)
(ex. treballador per compte 
d’altri, per compte propi, o 
en un negoci familiar) 

01, 01 

Estudiant, encara que hagi 
estat de vacances (exclosa 
formació remunerada per 
una empresa) 

02, 02 

En situació d’atur i buscant 
feina activament 03, 03 

En situació d’atur, volent 
treballar però sense 
buscar feina activament 

04, 04 

Amb malaltia crònica o 
situació d’invalidesa 
permanent 

05, 05 

Jubilat 06, 06 
Fent les feines de la 
casa, tenint cura de 
nens o d’altres persones 

08, 08 

Una altra 09, 09 
No ho sap 88 88 
 

PREGUNTAR SI NO TÉ TREBALL REMUNERAT A 
F8a.  SI TÉ TREBALL REMUNERAT (CODI 01), ANAR 
A F12. 
P.F9 Permeti’m verificar les dades. Ha realitzat algun 
treball remunerat (d’una hora o més) en els darrers set 
dies? 
 Sí 1   ANAR A P.F12 
 No 2    
 No ho sap 8    
 

P.F10 Ha tingut alguna vegada un treball remunerat? 
 Sí 1    
 No 2   ANAR A P.F25 
 No ho sap 8   ANAR A P.F25 
 

P.F11 Quin any va tenir el seu últim treball remunerat? 
ESCRIURE L’ANY   
No ho sap 8888 

 

P.F12  Entrevistador: Si aturat/jubilat, preguntar per la 
última feina.  En la seva feina principal vostè és/va ser… 
LLEGIR EN VEU ALTA 
 Treballador per compte d’altri 1  ANAR A P.F14 
 Treballador per compte propi 2   
 Treballa/va a un negoci familiar 3  ANAR A P.F14 
 No ho sap  (No llegir) 8  ANAR A P.F14 
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P.F13 Quants empleats  té/tenia vostè? 
 ESCRIURE nombre 

d’empleats 
 

 No ho sap 88888 

IR A 
P.F15 

 

P.F14 Té/tenia un contracte laboral...? 
LLEGIR EN VEU ALTA 

 ... indefinit 1 
 ... o temporal? 2 
 No ho sap (No llegir) 8 
 

P.F15 Incloent vostè, quants empleats hi ha/havia 
habitualment al seu lloc de treball?  LLEGIR EN VEU 
ALTA 
 ... menys de 10 1 
 ... de 10 a 24 2 
 ... de 25 a 99 3 
 ... de 100 a 499 4 
 o, 500 o més? 5 
 No ho sap (No llegir) 8 
 

P.F16 
 

En la seva feina principal, és/era vostè 
responsable de supervisar el treball d’altres 
empleats?  

 Sí 1    
 No 2   ANAR A P.F18 
 No ho sap 8   ANAR A P.F18 
 

P.F17 Quants empleats estan/estaven al seu càrrec? 
 ESCRIURE nombre 

d’empleats 
 

 No ho sap 88888 
 

P.F18 Fins a quin punt pot/podia vostè organitzar el seu 
propi treball?  LLEGIR EN VEU ALTA 

 Molt 1 
 En certa mida 2 
 Poc 3 
 Gens 4 
 No ho sap  (No llegir) 8 
 

P.F19 Sense comptar les hores extres remunerades o no, 
quantes hores de treball a la setmana consten/constaven 
en el contracte del seu treball principal? 
 ESCRIURE EL Nº D’HORES:  
 No ho sap 888 
 

P.F20  Continuant amb el seu treball principal, amb 
independència del nombre d’hores estipulades en el seu 
contracte, quantes hores treballa/treballava normalment a 
la setmana, incloent hores extres, remunerades o no?  
 ESCRIURE EL Nº D’HORES  
 No ho sap 888 
 

P.F21 Com definiria el càrrec o lloc de seu treball 
principal?  ESCRIURE AMB TOTS ELS DETALLS 
 
 
 
 
 
 

P.F22 En el seu treball principal, quin tipus de tasca 
fa/feia la major part del temps?  ESCRIURE AMB TOTS 
ELS DETALLS 
 
 
 
 
 
 
 

P.F23 Quin tipus de formació o de qualificacions 
requereix/requeria aquest treball?  ESCRIURE AMB 
TOTS ELS DETALLS 

 
 
 
 
 

P.F24  A què es dedica/dedicava l’empresa o entitat on 
vostè treballa/treballava?  ESCRIURE AMB TOTS ELS 
DETALLS 
 
 
 
 
 

P.F24a  L’empresa/entitat on treballa és del sector públic, 
privat, o sense ànim de lucre?   

Privada 1 
Pública 2 
Sense ànim de lucre 3 
No ho sap 8 

 

P.F25 En algun moment de la seva vida ha estat a l’atur o 
buscant feina durant un període de més de tres mesos? 

Sí 1    
No 2   ANAR A P.F28 
No ho sap 8   ANAR A P.F28 

 
P.F26  Algun d’aquests períodes ha durat 12 mesos o 
més? 

Sí 1    
No 2    
No ho sap 8    

 

P.F27  Algun d’aquests períodes ha tingut lloc en els 
últims 5 anys? 

Sí 1    
No 2   
No ho sap 8    

PREGUNTAR A TOTHOM 
P.F28 Està o ha estat afiliat a un sindicat o organització 
similar? SUGGERIR CATEGORIES DE RESPOSTA 

Sí, hi estic 1 
Sí, hi vaig estar 2 
No 3 
No ho sap (No suggerir) 8 

 

P.F29 Si us plau, consideri la totalitat dels ingressos de 
tots els membres de la llar. Quina és la principal font 
d’ingressos de la seva llar? Si us plau, utilitzi aquesta 
targeta.  MOSTRAR TARGETA 54 

Salaris o ingressos del treball per compte d’altri 01 
Salaris o ingressos del treball per compte propi o 
d’explotacions agrícoles 

02 

Pensions 03 
Prestacions per atur o indemnització per 
acomiadament 

04 

Altres ajuts o prestacions socials 05 
Rendes d’inversions, estalvis, assegurances o 
propietats 

06 

Altres fonts d’ingressos 07 
No contesta 77 
No ho sap 88 
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P.F30  Utilitzant aquesta targeta, si vostè suma els 
ingressos provinents de tot tipus de fonts, quina lletra 
descriu millor els ingressos totals nets de la seva llar? Si 
no coneix la quantitat exacta, digui’ns si us plau una 
quantitat aproximada. Utilitzi la secció de la targeta que 
conegui millor: ingressos setmanals, mensuals o anuals.  
MOSTRAR TARGETA 55 
 J 01 
 R 02 
 C 03 
 M 04 
 F 05 
 S 06 
 K 07 
 P 08 
 D 09 
 H 10 
 U 11 
 N 12 
 No contesta 77 
 No ho sap 88 
 

P.F31 Quina de les afirmacions d’aquesta targeta descriu 
millor a com se sent respecte als ingressos de la seva llar 
en l’actualitat?  MOSTRAR TARGETA 56 

Amb els ingressos actuals vivim còmodament  1 
Amb els ingressos actuals ens arriba per viure 2 
Amb els ingressos actuals tenim dificultats  3 
Amb els ingressos actuals tenim moltes dificultats  4 

 

No ho sap 8 
 

P.F32 Si per qualsevol raó vostè es trobés en greus 
dificultats econòmiques i hagués de demanar diners per 
arribar a fi de mes, en quina mesura això li resultaria difícil 
o fàcil? Si us plau, utilitzi aquesta targeta.  MOSTRAR 
TARGETA 57 

Molt difícil 1 
Bastant difícil 2 
Ni fàcil ni difícil 3 
Bastant fàcil 4 
Molt fàcil 5 

 

No ho sap 8 
 

ENTREVISTADOR: ESCRIURE SEGONS F4 
L’entrevistat viu amb el marit/ dona/ 
parella 1  ANAR A P.F34 

L’entrevistat NO viu amb el marit/ 
dona / parella 2  ANAR A P.F45 
 

P.F34 Quin és el nivell d’estudis més alt que té el seu 
marit/muller/parella?  ESCRIURE LITERAL I CODIFICAR 
Estudis més alts acabats: 
 

Sense estudis/analfabet 00 
Estudis primaris sense acabar (menys de 5 
anys d’escola o E.G.B.)  01 

Estudis primaris complets (inclòs 5è E.G.B.)  02 
EGB, ESO o equivalent (antic Batxillerat 
elemental, graduat escolar, certificat escolar)  03 

FP1 i ensenyament tècnic professional o equiv. 04 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent 05 
FP2 o equivalent 06 
Estudis superiors 2 o 3 anys (a centres d’estudi 
no reglats) 07 

 Arquitecte i enginyer tècnic 08 
 Diplomat d’altres escoles universitàries o 
equivalent 09 

Arquitecte i enginyer superior 10 
Llicenciat 11 
Estudis postgrau o especialització 12 

 
 

Doctorat 13 

No contesta 77 
 
 

P.F35a  En quina d’aquestes situacions s’ha trobat el seu 
marit/dona/parella en els últims 7 dies? 
 

RESPOSTA MÚLTIPLE: ESCRIURE TOT EL QUE DIGUI. 
TOT TREBALL REMUNERAT HA D’ANAR EN CODI 1 
(encara que fos absent de la feina en la darrera setmana si 
té feina on tornar) 
 

PROVAR Quines altres?            MOSTRAR TARGETA 58  
P.F35b I quina d'aquestes descriu millor la seva situació 

en els darrers 7 dies? RESPOSTA ÚNICA     
MOSTRAR TARGETA 58 

TOTS AQUELLS AMB FEINA REMUNERADA (CODI 1) A 
F35A ANAR A F37.  LA RESTA ANAR A F36. 

 F35 
MULTIPLE 

F35b 
R. UNICA

Amb treball remunerat (incloent la 
situació de baixa temporal per 
maternitat-paternitat, accident, 
malaltia o vacances)
(ex. treballador per compte d’altri, 
per compte propi, o en un negoci 
familiar) 

01, 01 

Estudiant, encara que hagi estat 
de vacances (exclosa formació 
remunerada per una empresa) 

02, 02 

En situació d’atur i buscant feina 
activament 03, 03 

En situació d’atur, volent 
treballar però sense buscar 
feina activament 

04, 04 

Amb malaltia crònica o situació 
d’invalidesa permanent 05, 05 

Jubilat 06, 06 
Fent les feines de la casa, 
tenint cura de nens o d’altres 
persones 

08, 08 

Una altra 09, 09 
No ho sap 88 88 
 

PREGUNTAR SI NO TÉ TREBALL REMUNERAT A 
F35a.  SI TÉ TREBALL REMUNERAT (CODI 01), 
ANAR A F37. 

P.F36 Permeti’m verificar les dades. El seu 
marit/dona/parella ha realitzat algun treball remunerat 
(d’una hora o més) en els últims 7 dies? 
 Sí 1    
 No 2   ANAR A P.F45 
 No ho sap 8   ANAR A P.F45 
 

P.F37   SI PARELLA AMB FEINA A F35A O F36: 
Com definiria el càrrec o lloc del treball principal del seu 
marit/dona/parella?  ESCRIURE AMB TOTS ELS 
DETALLS 
 
 
 
 
 

P.F38  En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa el 
seu marit/dona/parella la major part del temps? 
ESCRIURE AMB TOTS ELS DETALLS 
 
 
 
 
 

P.F39 Quin tipus de formació o de qualificacions requereix 
aquest treball? ESCRIURE AMB TOTS ELS DETALLS 
 



 16

 

P.F39a A què es dedica l’empresa o entitat on treballa el 
seu marit/dona/parella?  ESCRIURE AMB TOTS ELS 
DETALLS 
 
 
 
P.F39b L’empresa/entitat on treballa el seu 
marit/dona/parella és del sector públic, privat, o sense 
ànim de lucre?   

Privada 1 
Pública 2 
Sense ànim de lucre 3 

 

No ho sap 8 
 

P.F40   En la seva feina principal, el seu marit/ dona 
parella és…  LLEGIR EN VEU ALTA 

Treballador per compte d’altri 1  ANAR A P.F42 
Treballador per compte propi 2  
Treballa a un negoci familiar 3  ANAR A P.F42 

 

No ho sap  (No llegir) 4  ANAR A P.F42 
 

P.F41  Quants empleats té el seu marit/dona/parella, si és 
que en té? 

ESCRIURE EL Nº:   
No ho sap 88888 

 

P.F42  En el seu treball principal, sap si el seu 
marit/dona/parella és responsable de supervisar el treball 
d’altres empleats? 

Sí  1  
No  2   ANAR A P.F44 

 

No ho sap  8   ANAR A P.F44 
 

P.F43 Quants empleats estan/estaven al càrrec del seu 
marit/dona/parella? 

ESCRIURE EL Nº:   
No ho sap 88888 

 

P.F44 Continuant amb el seu marit/dona/parella, quantes 
hores treballa normalment a la setmana (en la seva feina 
principal)? Si us plau, inclogui les hores extres, siguin o 
no remunerades.  

ESCRIURE LES HORES:   
No ho sap  

 

PREGUNTAR A TOTHOM 
P.F45  Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit 
el seu pare? 

Sense estudis/analfabet 00 
Estudis primaris sense acabar (menys de 5 anys 
d’escola o E.G.B.)  01 

Estudis primaris complets (inclòs 5è E.G.B.)  02 
EGB, ESO o equivalent (antic Batxillerat 
elemental, graduat escolar, certificat escolar)  03 

FP1 i ensenyament tècnic professional o equiv. 04 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent 05 
FP2 o equivalent 06 
Estudis superiors 2 o 3 anys (a centres d’estudi 
no reglats) 07 

 Arquitecte i enginyer tècnic 08 
 Diplomat d’altres escoles universitàries o 
equivalent 09 

Arquitecte i enginyer superior 10 
Llicenciat 11 
Estudis postgrau o especialització 12 
Doctorat 13 

 
 

No contesta 77 
 No ho sap 88 

 

P.F46  Quan vostè tenia 14 anys, el seu pare treballava 
per compte d’altri, treballava per compte propi, o en aquell 
temps no treballava? 
 Treballador per compte d’altri 1        ANAR A P.F48

Treballador per compte propi 2  
No treballava 3    
Era mort o absent 4    

ANAR A P.F51

No ho sap  8        ANAR A P.F49
 

P.F47  Quants empleats tenia el seu pare al seu càrrec? 
Cap 1   
Entre 1 i 24 2   
25 o més 3   
No ho sap 8   

ANAR A P.F49

 

P.F48  Era el seu pare responsable de supervisar el 
treball d’altres empleats? 

Sí  1 
No 2 
No ho sap 8 

 
 

P.F49  I, seguint amb el seu pare, com definiria el seu 
càrrec o lloc del treball principal?  ESCRIURE AMB TOTS 
ELS DETALLS 
 
 
 
 
 

P.F50  Quina de les professions o ocupacions que 
apareixen en aquesta targeta descriu millor el tipus de 
treball que feia el seu pare quan vostè tenia 14 anys?  
MOSTRAR TARGETA 59 
Ocupacions professionals tradicionals  
EXEMPLES: comptable – advocat – metge – científic 
– enginyer o arquitecte – farmacèutic – procurador – 
aparellador – enginyer tècnic – topògraf 

01

Ocupacions professionals modernes 
EXEMPLES: professor – infermer – fisioterapeuta – 
assistent social –treballador social– músic – agent de 
policia (sergent o rang superior) – programador 
informàtic – professor d’universitat o col·legi – artista 
(pintor, actor, etc.) – agent de borsa – psicòleg – 
dissenyador – pilot – comisari – militar (alts 
comandaments i oficials) 

02

Treballs d’oficina i ocupacions intermèdies  
EXEMPLES: secretari – secretari d’alta direcció – 
administratiu – oficinista – teleoperador  – auxiliar de 
clínica / infermeria – puericultor – delineant – 
apoderat / interventor de banca 

03

Directius o administradors amb responsabilitats 
al seu càrrec (responsable de tasques de 
planificació, organització i coordinació i finances)  
EXEMPLES: director financer – cap executiu – 
agricultor per compte propi o comerciant amb 
empleats – director d’empresa, de departament, 
comercial o tècnic 

04

Ocupacions tècniques i d’oficis 
EXEMPLES: mecànic de motors – operari – 
encarregat de fàbrica (capatàs) – lampista –  
impressor –  paleta – fressador – electricista – 
jardiner – maquinista de tren – sabater – forner – 
fuster – tapisser – cuiner – perruquer 

05

Ocupacions manuals i de serveis semirutinàries 
EXEMPLES: carter – operari de màquines – guarda 
de seguretat – conserge – treballador agrícola – 
ajudant de cuina – recepcionista – dependent de 
botiga – agricultor per compte d’altri o propi sense 
empleats – representant – agent d'assegurances, 
vendes, viatjant, etc. – guàrdia civil – policia sense 
càrrec – cobrador – bomber – zelador – porter – 
comerciant sense empleats 

06
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Ocupacions manuals i de serveis rutinàries 
EXEMPLES: conductor de vehicles pesats – 
conductor de furgoneta – netejador – mosso de 
càrrega o decarregador – empaquetador – cosidor 
industrial – missatger – peó en general – cambrer – 
personal de bar – camioner – conductor – taxista – 
repartidor – servei domèstic – mainaderes 

07

Directiu de nivell mig o júnior 
EXEMPLES: director d’oficina – director de sucursal 
de banc – encarregat de restaurant – encarregat de 
magatzem – hosteler – encarregats generals – capità 
de pesca 

08

No ho sap 88
 

 
PREGUNTAR A TOTHOM 

P.F51 Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit la 
seva mare?  

Sense estudis/analfabet 00 
Estudis primaris sense acabar (menys de 5 
anys d’escola o E.G.B.)  01 

Estudis primaris complets (inclòs 5è E.G.B.)  02 
EGB, ESO o equivalent (antic Batxillerat 
elemental, graduat escolar, certificat escolar)  03 

FP1 i ensenyament tècnic professional o equiv. 04 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent 05 
FP2 o equivalent 06 
Estudis superiors 2 o 3 anys (a centres d’estudi 
no reglats) 07 

 Arquitecte i enginyer tècnic 08 
 Diplomat d’altres escoles universitàries o 
equivalent 09 

Arquitecte i enginyer superior 10 
Llicenciat 11 
Estudis postgrau o especialització 12 
Doctorat 13 
No contesta 77 
No ho sap 88 

 

P.F52 Quan vostè tenia 14 anys, la seva mare treballava 
per compte d’altri, treballava per compte propi, o en aquell 
temps no treballava? 

Treballadora per compte d’altri 1        ANAR A P.F54
Treballadora per compte propi 2  
No treballava 3    
Era morta/absent 4    ANAR A P.F57 

No ho sap  8        ANAR A P.F55
 
 

P.F53 Quants empleats tenia la seva mare al seu càrrec? 
Cap 1   
Entre 1 i 24 2   
25 o més 3   
No ho sap 8   

ANAR A 
P.F55 

 

P.F54  Era la seva mare responsable de supervisar el 
treball d’altres empleats? 

Sí  1 
No 2 
No ho sap 8 

 

P.F55  I, seguint amb la seva mare, com definiria el seu 
càrrec o lloc del treball principal?  ESCRIURE AMB TOTS 
ELS DETALLS 
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P.F56 Quina de les professions o ocupacions que 
apareixen en aquesta targeta descriu millor el tipus de 
treball que feia la seva mare quan vostè tenia 14 anys?  
MOSTRAR TARGETA 60 
Ocupacions professionals tradicionals  
EXEMPLES: comptable – advocada – metgessa – 
científica – enginyera o arquitecta – farmacèutica – 
procuradora – aparelladora – enginyera tècnica – 
topògrafa 

01

Ocupacions professionals modernes 
EXEMPLES: professora – infermera – fisioterapeuta 
– assistenta social –treballadora social– música – 
agent de policia (sergent o rang superior) – 
programadora informàtica – professora d’universitat 
o col·legi – artista (pintora, actriu, etc.) – agent de 
borsa – psicòloga – dissenyadora – pilot – comisària 
– militar (alts comandaments i oficials) 

02

Treballs d’oficina i ocupacions intermèdies  
EXEMPLES: secretària – secretària d’alta direcció – 
administrativa – oficinista – teleoperadora  – auxiliar 
de clínica / infermeria – puericultora – delineant – 
apoderada / interventora de banca 

03

Directives o administradores amb 
responsabilitats al seu càrrec (responsable de 
tasques de planificació, organització i coordinació i 
finances)  
EXEMPLES: directora financera – directora 
executiva – agricultora per compte propi o 
comerciant amb empleats – directora d’empresa, de 
departament, comercial o tècnica 

04
 

Ocupacions tècniques i d’oficis 
EXEMPLES: mecànica de motors – operària – 
encarregada de fàbrica (capatàs) – lampista –  
impressora –  paleta – fressadora – electricista – 
jardinera – maquinista de tren – sabatera – fornera – 
fustera – tapissera – cuinera – perruquera 

05

Ocupacions manuals i de serveis semirutinàries 
EXEMPLES: cartera – operària de màquines – 
guarda de seguretat – conserge – treballadora 
agrícola – ajudanta de cuina – recepcionista – 
dependenta de botiga – agricultora per compte d’altri 
o propi sense empleats – representant – agent 
d'assegurances, vendes, viatjant, etc. – guàrdia civil 
– policia sense càrrec – cobradora – bombera – 
zeladora – portera – comerciant sense empleats 

06

Ocupacions manuals i de serveis rutinàries 
EXEMPLES: conductora de vehicles pesats – 
conductora de furgoneta – netejadora – mossa de 
càrrega o decarregadora – empaquetadora – 
cosidora industrial – missatgera – peó en general – 
cambrera – personal de bar – camionera – 
conductora – taxista – repartidora – servei domèstic 
– mainaderes 

07

Directiva de nivell mig o júnior 
EXEMPLES: directora d’oficina – directora de 
sucursal de banc – encarregada de restaurant – 
encarregada de magatzem – hostelera – 
encarregades generals – capitana de pesca 

08 

No ho sap 88 
 
PREGUNTAR A TOTHOM 
P.F57 Durant els últims dotze mesos, ha assistit vostè a 
algun curs, seminari o conferència per tal de millorar els 
seus coneixements o habilitats laborals? 
 Sí 1 
 No 2 
 No ho sap 8 
 
 

 

P.F58 Ara voldria fer-li unes preguntes sobre el seu 
estat civil. Quin dels següents casos que apareixen en la 
targeta descriu millor la seva situació?  
MOSTRAR TARGETA 61 

Casat/da        01  
Separat/da (encara casat/da a 
efectes legals) 02 

Divorciat/da 03 
Vidu/a 04 
No ha estat casat/da mai 05 
No contesta  77 
No ho sap  88 

IR A 
P.F61 

 

P.F59 
 

Actualment, viu vostè amb el/la seu/seva 
marit/dona? 
Sí 1           ANAR A P.F62
No 2  
No contesta  7  

 

No ho sap 8 
 

P.F60 Actualment, viu vostè amb un altre company/a 
sentimental? 
Sí 1         ANAR A P.F63 
No  2   
No contesta  7   

 

No ho sap 8   
ANAR A P.F62

 

P.F61 Actualment, viu vostè amb la seva parella? 
Sí 1 ANAR AL FILTRE ABANS DE P.F63
No 2   
No contesta 7  

 

No ho sap 8 
 

P.F62 
 

Alguna vegada ha viscut amb la seva parella 
sense estar casat amb ell/ella? 

 Sí 1 
 No 2 
 No contesta 7 
 No ho sap 8 
 

P.F63  PREGUNTAR A TOTS ELS CASATS, 
SEPARATS O VIDUS (CODIS 1,2, O 4) A F58. ELS 
ALTRES ANAR A F64.   
Alguna vegada s’ha divorciat? 
 Sí 1 
 No 2 
 No contesta 7 
 No ho sap 8 
 
PREGUNTAR A TOTS – VEURE LA PLANTILLA DE LA 
LLAR I CODIFICAR COM CORRESPONGUI 
 P.F64  
L’entrevistat té fills vivint a casa 1        FI 
L’entrevistat NO té fills vivint a casa 2 ANAR A 

        P.F65 
 

P.F65 Alguna vegada ha tingut algun fill (siguin seus o 
de la seva parella, incloent fills/filles adoptats/des o en 
acolliment) vivint a casa seva? 
 Sí 1 
 No 2 
 No ho sap 8 

 
FI DE QÜESTIONARI 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
 

ENTREVISTADOR: LLIURAR A 
L’ENTREVISTAT EL QÜESTIONARI 

AUTOCOMPLIMENTAT. 
MARQUI L’HORA DE FINALITZACIÓ ABANS DE 

CONTINUAR 
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MENTRESTANT, OMPLI LES PREGUNTES A 
CONTINUACIÓ 

 

AQUESTES PREGUNTES SÓN 
PER A SER RESPOSTES PER 

L’ENTREVISTADOR 
 
P.I1 Com es va administrar el qüestionari 
autocomplimentat? 
 Entrevista personal 1 
 Complimentat per l’entrevistat mentre jo 

estava present 
2 

 Lliurat a l’entrevistat, per a ser recollit 
per mi més tard 

3 

 Lliurat a l’entrevistat, per a ser retornat 
per correu 

4 

 
Les següents preguntes fan referència al qüestionari 
principal i a l’autocomplimentat. És una impressió 
general. 
P.I2 L’entrevistat ha demanat algun aclariment en 
algunes de les preguntes? 
 Mai 1 
 Quasi mai 2 
 Alguna vegada 3 
 Sovint 4 
 Molt sovint 5 
 No ho sé 8 
 
P.I3 Has tingut la impressió que l’entrevistat es 
mostrava reticent a respondre a alguna de les 
preguntes? 
 Mai 1 
 Quasi mai 2 
 Alguna vegada 3 
 Sovint 4 
 Molt sovint 5 
 No ho sé 8 
 
 

P.I4 Has tingut la impressió que l’entrevistat ha intentat 
respondre a les preguntes de la millor manera que 
podia? 
 Mai 1 
 Quasi mai 2 
 Alguna vegada 3 
 Sovint 4 
 Molt sovint 5 
 No ho sé 8 
 
P.I5 En general, has tingut la sensació que l’entrevistat e
entenia les preguntes? 
 Mai 1 
 Quasi mai 2 
 Alguna vegada 3 
 Sovint 4 
 Molt sovint 5 
 No ho sé 8 
 
P.I6 Hi havia algú més present que interferís amb 
l’entrevista? 
SI  1 ANAR A P.I7 
NO  2 ANAR A P.I8 
 
 
 
 
 
 

P.I7 Qui era aquesta persona?  Codificar totes les 
persones que calgui 
 Marit / dona / parella 1, 
 Fill / filla (siguin de l’entrevistat o de la seva 

parella, incloent els adoptats i en acolliment)
2, 

 Pare o mare / sogre o sogra (siguin de 
l’entrevistat o de la seva parella) 

3, 

 Algun altre parent 4, 
 Alguna altra persona que no fos parent 5, 
 No ho sé 8, 
 
P.I8 Si té algun comentari addicional sobre l’entrevista, 
escrigui’l en l’espai inferior, si us plau 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÀCIES PER DEDICAR EL TEU TEMPS A 
RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES 
 

DADES DE L’ENTREVISTAT: 
 
NOM I COGNOM: 
 
 

 
 

 
DIRECCIÓ: 
 
 
 
TELÈFON: 

 
 

FIRMA ENTREVISTADOR 
 
 
 
 
 

 

CONTROL DE CAMP 
Revisada  
Codificada  
Superv. Telefònica  
Superv. Personal  
Grabada  
Nul·la  

 


