
PROGRAMADOR: SI L’ENTREVISTAT ÉS UN HOME, HA D’APARÈIXER EL FORMAT GF1.  SI 
L’ENTREVISTADA ÉS UNA DONA, EL FORMAT GF2. 
 
VERSIÓ PER A ENTREVISTATS HOMES 

 
 
 

 
GF1  MOSTRAR TARGETA A  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si 
us plau, escolti cada descripció i digui’m en quina mesura aquest tipus de persona se sembla o 
no se sembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
 

  Se 
sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

A Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ell. Li agrada fer les 
coses a la seva manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Per a ell és important ser ric. Vol 
tenir molts diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 

C Li sembla important que tothom sigui 
tractat de la mateixa manera. Creu 
que tothom hauria de tenir les 
mateixes oportunitats a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Per a ell és important mostrar les 
seves habilitats. Vol que tothom 
l’admiri per allò que fa. 

1 2 3 4 5 6 

E Per a ell és important viure en un 
entorn segur. Evita tot allò que pugui 
posar en perill la seva seguretat. 

1 2 3 4 5 6 

F Li agraden les sorpreses i sempre 
busca coses noves per fer. Li sembla 
important fer moltes coses diferents 
a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

G Creu que les persones haurien de fer 
el que se’ls mana. Creu que haurien 
d’obeir les normes sempre, encara 
que ningú els vegi. 

1 2 3 4 5 6 

H És important per a ell escoltar les 
persones que són diferents d’ell. Fins 
i tot quan no hi està d’acord les vol 
comprendre.   

1 2 3 4 5 6 

I Per a ell és important ser humil i 
modest. Intenta no cridar l’atenció.    1 2 3 4 5 6 

J Divertir-se és important per a ell. Li 
agrada donar-se capritxos.    1 2 3 4 5 6 
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  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

K Per a ell és important prendre les 
seves pròpies decisions sobre el que 
va a fer. Li agrada ser lliure i no 
dependre dels altres. 

1 2 3 4 5 6 

L Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar.     

1 2 3 4 5 6 

M Tenir èxit és important per a ell. Li 
agradaria que tothom reconegués 
els seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

N Es important per a ell que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra 
qualsevol tipus d’amenaça. Vol un 
Estat fort capaç de defensar els seus 
ciutadans.    

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant.    

1 2 3 4 5 6 

P Per a ell és important comportar-se 
sempre correctament. Vol evitar fer 
qualsevol cosa que puguin dir que és 
incorrecta.    

1 2 3 4 5 6 

Q Per a ell és important fer-se 
respectar pels altres. Vol que la gent 
faci el que ell diu. 

1 2 3 4 5 6 

R Per a ell és important ser fidel als 
seus amics. Vol dedicar-se a les 
persones que li són properes.    

1 2 3 4 5 6 

S Creu fermament que la gent hauria 
de preocupar-se per la natura. Tenir 
cura del medi ambient és important 
per a ell.    

1 2 3 4 5 6 

T Les tradicions són importants per a 
ell. Intenta seguir els costums de la 
seva religió o de la seva família. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ell és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
PROGRAMADOR: ANAR AL COMENÇAMENT DE LA VERSIÓ DEL QÜESTIONARI SUPLEMENTARI 
DESPRÉS D’ ALEATORITZAR QUINA DE LES 3 VERSIONS S’ADMINISTRARÀ.
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ENTREVISTADES DONES 
 
 
 

 
GF2 TARGETA A  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, 
escolti cada descripció i digui’m en quina mesura aquest tipus de persona se sembla o no se 
sembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
 
 

  Se 
sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

A Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ella. Li agrada fer les 
coses a la seva manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Per a ella és important ser rica. Vol 
tenir molts diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 

C Li sembla important que tothom sigui 
tractat de la mateixa manera.. Creu 
que tothom hauria de tenir les 
mateixes oportunitats a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Per a ella és important mostrar les 
seves habilitats. Vol que tothom 
l’admiri per allò que fa.    

1 2 3 4 5 6 

E Per a ella és important viure en un 
entorn segur. Evita tot allò que pugui 
posar en perill la seva seguretat.     

1 2 3 4 5 6 

F Li agraden les sorpreses i sempre 
busca coses noves per fer. Li sembla 
important fer moltes coses diferents 
a la vida.    

1 2 3 4 5 6 

G Creu que les persones haurien de fer 
el que se’ls mana. Creu que haurien 
d’obeir les normes sempre, encara 
que ningú els vegi. 

1 2 3 4 5 6 

H És important per a ella escoltar les 
persones que són diferents d’ella. 
Fins i tot quan no hi està d’acord, les 
vol comprendre.   

1 2 3 4 5 6 

I Per a ella és important ser humil i 
modesta. Intenta no cridar l’atenció.   1 2 3 4 5 6 

J Divertir-se bé és important per a ella. 
Li agrada donar-se capritxos. 1 2 3 4 5 6 
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  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

K Per a ella és important prendre les 
seves pròpies decisions sobre el que 
va a fer. Li agrada ser lliure i no 
dependre dels altres. 

1 2 3 4 5 6 

L Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar. 

1 2 3 4 5 6 

M Tenir èxit és important per a ella. Li 
agradaria que tothom reconegués els 
seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

N Es important per a ella que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra 
qualsevol tipus d’amenaça. Vol un 
Estat fort capaç de defensar els seus 
ciutadans. 

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant. 

1 2 3 4 5 6 

P Per a ella és important comportar-se 
sempre correctament. Vol evitar fer 
qualsevol cosa que puguin dir que és 
incorrecta. 

1 2 3 4 5 6 

Q Per a ella és important fer-se 
respectar pels altres. Vol que la gent 
faci el que ella diu. 

1 2 3 4 5 6 

R Per a ella és important ser fidel als 
seus amics. Vol dedicar-se a les 
persones que li són properes. 

1 2 3 4 5 6 

S Creu fermament que la gent hauria 
de preocupar-se per la natura. Tenir 
cura del medi ambient és important 
per a ella. 

1 2 3 4 5 6 

T Les tradicions són importants per a 
ella. Intenta seguir els costums de la 
seva religió o de la seva família. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ella és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

PROGRAMADOR: ANAR AL COMENÇAMENT DE LA VERSIÓ DEL QÜESTIONARI 
SUPLEMENTARI DESPRÉS D’ ALEATORITZAR QUINA DE LES 3 VERSIONS 
S’ADMINISTRARÀ. 
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Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ A 
(3ª onada 2006) 

 
 
 
 
NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ A 
 

 5



A TOTS 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves.  
 
Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres països que venen a 
viure a Espanya. 
 
MOSTRAR TARGETA B  Utilitzant aquest targeta, si us plau digui’m en quina mesura està 
vostè d’acord o en desacord amb cadascuna d’aquestes afirmacions: 
 

Molt 
d’acord 

 
D’acord 

 
Ni d’acord ni 
en desacord

 
En 

desacord 

 
Molt en 
desacord 

No sap 
(NO 
LLEGIR) 

       
HF1 Espanya hauria 
de permetre que més 
persones de la 
mateixa raça o grup 
ètnic que la majoria 
dels espanyols vinguin 
a viure aquí 1 2 3 4 5 8 
HF2 Espanya hauria 
de permetre que més 
persones d’una raça o 
grup ètnic diferent al 
de la majoria dels 
espanyols vinguin a 
viure aquí 1 2 3 4 5 8 
 
HF3  Espanya hauria 
de permetre que més 
persones procedents 
dels països pobres de 
fora d’Europa vinguin 
a viure aquí. 1 2 3 4 5 8 
 
HF4 En general, és 
dolent per a 
l’economia espanyola 
que vingui a viure aquí 
gent d’altres països 1 2 3 4 5 8 
 
HF5  En general, la 
vida cultural 
espanyola 
s’empobreix amb les 
persones d’altres 
països que venen a 
viure aquí 1 2 3 4 5 8 
 
HF6  L’arribada de 
persones d’altres 
països contribueix a 
que Espanya sigui un 
lloc pitjor per viure-hi 1 2 3 4 5 8 
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I ara algunes preguntes sobre com se sent vostè. 
 
MOSTRAR TARGETA B DE NOU. Si us plau, utilitzi aquesta targeta i digui’m en quina 
mesura està vostè d’acord o en desacord amb les afirmacions següents. 
 
 

Molt 
d’acord 

 
D’acord 

 
Ni d’acord ni 
en desacord 

 
En 

desacord 

 
Molt en 
desacord 

No sap 
(NO 
LLEGIR) 

       
HF7  M’encanta 
aprendre coses noves 1 2 3 4 5 8 
 
HF8  La major part 
dels dies sento que he 
aconseguit el que 
m’havia proposat. 1 2 3 4 5 8 
 
HF9  M’agrada fer 
plans de futur. 1 2 3 4 5 8 
 
HF10  Generalment 
penso que el que faig 
a la vida és profitós i 
útil pels altres 1 2 3 4 5 8 
 
HF11  Hi ha persones 
a la meva vida que 
realment es preocupen 
per mi. 1 2 3 4 5 8 
 
HF12  Em sento 
proper/a a la gent del 
meu barri o poble 
 1 2 3 4 5 8 
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Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ B 
(3ª onada 2006) 

 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ B 
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Informació per a Metroscopia: Ens saltem les preguntes HF1-HF12. No és cap error. 
 
 

 
A TOTS 
 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves. 
 
Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres països que venen a 
viure a Espanya. 
 
HF13  MOSTRAR TARGETA C  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? 
 

S’hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí 1 
Permetre que vinguin uns quants   2 
Permetre que vinguin uns pocs   3 
No s’hauria de permetre que cap vingui a viure aquí 4 
No sap (No llegir)   8 

 
HF14  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA C¿ I què me’n diu dels que són d’una raça o grup 
ètnic diferent al de la majoria dels espanyols? Continuï utilitzant la mateixa Targeta.  
 

S’hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí 1 
Permetre que vinguin uns quants   2 
Permetre que vinguin uns pocs   3 
No s’hauria de permetre que cap vingui a viure aquí 4 
No sap (No llegir)   8 

 
 
HF15  SIGA MOSTRANDO TARJETA C  ¿ I què me’n diu dels que procedeixen dels països 
més pobres de fora d’Europa? Continuï utilitzant la mateixa Targeta. 
 

S’hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí 1 
Permetre que vinguin uns quants   2 
Permetre que vinguin uns pocs   3 
No s’hauria de permetre que cap vingui a viure aquí 4 
No sap (No llegir)   8 
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Utilitzant aquest targeta en la que 0 significa “Molt en desacord” i 10 “Molt d’acord” 
digui’m, si us plau, en quina mesura està vostè d’acord o en desacord amb les 
qüestions següents. 
 

       
HF16  MOSTRAR TARGETA D  ¿ Fins a quin punt està vostè d’acord o en desacord amb 
que, en general, és dolent per a l’economia espanyola que vingui a viure aquí gent d’altres 
països? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Molt en descord 

 

Molt d’acord

No 
sap 
(No 
LLEGIR)

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

 
 
HF17  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA D I, utilitzant aquesta mateixa targeta, fins a quin 
punt està vostè d’acord o en desacord amb que, en general, la vida cultural espanyola 
s’empobreix amb les persones d’altres països que venen a viure a aquí? 
  

Molt en descord 

 

Molt d’acord

No 
sap 
(No 
LLEGIR)

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

 
 
HF18  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA D Fins a quin punt està vostè d’acord o en 
desacord amb que l’arribada de persones d’altres països contribueix a que Espanya sigui un 
lloc pitjor per viure-hi? Si us plau, utilitzi aquesta targeta.  
 

Molt en descord 

 

Molt d’acord

No 
sap 
(No 
LLEGIR)

    
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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I ara algunes preguntes sobre com se sent vostè.    
 
MOSTRAR TARGETA E  Utilitzant aquesta targeta, digui’m si us plau, fins a quin punt se 
sent vostè identificat amb cadascuna de les frases següents, tenint en compte que 0 
significa “gens identificat” i 10 “molt identificat”. En primer lloc... LLEGIR… 
 
LLEGIR CADA FRASE I ANOTAR EN EL QUADRE.  
 
 Gens  identificat     Molt         (Ns/nc)
      identificat 
            
HF19  … M’encanta 
aprendre coses noves 

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

HF20  … La major part 
dels dies sento que he 
aconseguit el que m’havia 
proposat 

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

HF21  … M’agrada fer 
plans de futur. 

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

            
            
 
 
MOSTRAR TARGETA F. Utilitzant aquest targeta digui’m, si us plau, en quina mesura està 
vostè d’acord o en desacord amb les afirmacions següents. 
 
 

Molt 
d’acord 

 
D’acord 

 
Ni d’acord ni 
en desacord 

 
En 

desacord 

 
Molt en 
desacord 

No sap 
(NO 
LLEGIR) 

       
HF22  Generalment 
penso que el que faig 
a la vida és profitós i 
útil pels altres 
 1 2 3 4 5 8 
HF23  Hi ha persones 
a la meva vida que 
realment es preocupen 
per mi. 1 2 3 4 5 8 
 
HF24  Em sento 
proper/a a la gent del 
meu barri o poble 1 2 3 4 5 8 
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Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ C  
(3ª onada 2006) 

 
 
 
 
 
NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ C 
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Informació per a Demoscopia: Ens saltem les preguntes H1-H24. No és cap error.  
 
 
A TOTS 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves. 
Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres països que venen a 
viure Espanya. 
 
MOSTRAR TARJETA G Utilitzant aquest targeta, si us plau, digui’m en quina mesura està 
vostè d’acord o en desacord amb cadascuna d’aquestes afirmacions, tenint en compte que 1 
significa “Molt en desacord” i 7 “Molt d’acord” 
 
 

  Molt en 
descord 

     Molt 
d’acord

(No 
sap) 

          

HF251 Espanya hauria de permetre que més 
persones de la mateixa raça o grup ètnic que 
la majoria dels espanyols vinguin a viure aquí  
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF262 Espanya hauria de permetre que més 
persones d’una raça o grup ètnic diferent al 
de la majoria dels espanyols vinguin a viure 
aquí  
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF273 Espanya hauria de permetre que més 
persones procedents dels països pobres de 
fora d’Europa vinguin a viure aquí  
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF284 En general, és dolent per a l’economia 
espanyola que vingui a viure aquí gent 
d’altres països  
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF295 En general, la vida cultural espanyola 
s’empobreix amb les persones d’altres països 
que venen a viure aquí 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF306
L’arribada de persones d’altres països 
contribueix a que Espanya sigui un lloc pitjor 
per viure-hi 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 

                                                 
1 Similar to QB35 
2 Similar to QB36 
3 Similar to QB37 
4 Similar to QB38 
5 Similar to QB39 
6 Similar to QB40 
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I ara algunes preguntes sobre com se sent vostè.    
 
MOSTRAR TARGETA H  Utilitzant aquest targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt està 
d’acord o en desacord amb cadascuna de les frases següents, tenint en compte que 0 
significa “molt en desacord” i 10 “molt d’acord” LLEGIR… 
 
LLEGIR CADA FRASE I ANOTAR EN EL QUADRE.  

 
 

  Molt en 
descord 

  Molt d’acord (No 
sap) 

HF31 M’encanta 
aprendre coses 
noves. 
 

  
01 

 
02 

  
04 

 
05 

  
07 

 
08 

  
10 

 
88 00 03 06 09 

  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

  
06 

 
07 

  
09 

 
10 

  

HF32 

La major part 
dels dies sento 
que he 
aconseguit el 
que m’havia 
proposat.  

00 05 08 88 

HF33 M’agrada fer 
plans de futur. 

  
01 

 
02 

  
04 

 
05 

  
07 

 
08 

  
10 

 
88 00 03 06 09 

 

TARGETA I Utilitzant aquest targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt està d’acord o en desacord 
amb cadascuna de les frases següents, tenint en compte que 1 significa “molt en desacord” i 7 “molt 
d’acord” 

  Molt en 
descord 

  Molt 
d’acord

(No 
sap) 

          

HF34 Generalment penso que el que faig a la vida 
és profitós i útil pels altres 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF35 Hi ha persones a la meva vida que realment 
es preocupen per mi. 

01 02 03 04 05 06 07 88 

HF36 Em sento proper/a a la gent del meu barri o 
poble 

01 02 03 04 05 06 07 88 
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PROGRAMADOR: AQUESTA SECCIÓ S’ADMINISTRA A TOTS ELS ENTREVISTATS I 
NO S’INCLOU EN L’ALEATORITZACIÓ. 
 
ES_K1 MOSTRAR TARGETA P  Utilitzant aquesta targeta, podria dir-me el nom de l’actual 
Ministre d’Economia i Hisenda? 
 

Miguel Ángel Moratinos    1 
Pedro Solbes     2 
Mercedes Cabrera     3 
Rodrigo Rato     4 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)  8 

 
 
ES_K2  MOSTRAR TARGETA Q  Podria dir-me quin partit és el segon amb major nombre 
d’escons al Congrés dels Diputats actualment? 
 

CiU       1 
PSOE      2 
PP       3 
IU       4 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)  8 

 
 
ES_K3  MOSTRAR TARGETA R  Indubtablement, una persona amb ingressos baixos 
pagarà una quantitat d’impostos sobre la renda (IRPF) menor que algú amb ingressos alts. 
Però, creu vostè que una persona amb ingressos baixos paga...?  LLEGIR... 
 

... una proporció major dels seus ingressos  
que algú amb ingressos alts,      1 
... la mateixa proporció que algú amb ingressos alts, o   2 
... una proporció menor que algú amb ingressos alts?   3 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)    8 
No pot contestar aquesta pregunta  (No suggerir)   9 

 
 
ES_K4  Cinc països tenen llocs permanents al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 
Podria dir-me vostè els noms d’aquests cinc països?  NO LLEGIR 
 

França       01, 
Gran Bretanya      02, 
Alemanya       03, 
Rússia       04, 
Xina        05, 
Japó        06, 
Canadà       07, 
Estats Units       08, 
Un altre país      09, 
No puc donar el nom de cap país  (No suggerir)  77, 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)   88, 
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ES_K5  MOSTRAR TARGETA S  Dels següents grups de persones, qui creu vostè que té 
dret a votar en les eleccions a Corts Generals (Congrés dels Diputats i Senat)? 
 

Totes las persones que resideixen a España   1 
Els que paguen impostos a España    2 
Totes las persones que resideixen legalment a España 3 
Las persones amb la nacionalitat espanyola   4 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)   8 

 
 
ES_K6  Quin és el número màxim d’anys que poden transcórrer entre unes eleccions a les 
Corts Generals (Congrés i Senat) i les següents?  NO LLEGIR 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: si pregunta, ens referim a quina pot ser la duració 
màxima d’una legislatura. 
 

3 anys      1 
4 anys      2 
5 anys      3 
6 anys      4 
Una altra resposta     5 
No està segur / No ho sap  (No suggerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR: A TOTS.  
ES_K7  Si demà hi hagués eleccions generals, ¿a quin partit votaria vostè? (ENTREVISTADOR 
NO LLEGIR)
 

PP     01  
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
No pot votar   14 Fer ES_K7a 

 
 
 
 
 

Anar a ES_K8 

No votaria    73 Fer ES_K7a 
Un altre (ANOTAR’L)  74 
Votaria en blanc   75 
Votaria nul    76 
No contesta  (No suggerir) 77 Fer ES_K7a 

Anar a ES_K8 

No ho sap (No suggerir)  88 Fer ES_K7a 
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ES_K7a  ¿Quin partit l'atrau més a vostè? (ENTREVISTADOR: NO LLEGIR)
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC     05 
ICV     06 
PNV     07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA     12 
NA-BAI    13 
Un altre (ANOTAR’L)  74 
No contesta  (No suggerir)  77 
No ho sap (No suggerir)  88 

 
ES_K8  PROGRAMADOR: 
 
ENREGISTRAR LA DATA: 

DIA MES ANY 
    __ __ __ __ __ __ 
 
 

 
ES_K8  PROGRAMADOR: ENREGISTRAR HORA DE FI DE QÜESTIONARI 
SUPLEMENTARI:  __ __ : __ __ (utilitzar format 24 hores) 
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