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Com vivim
els Ciutadans Europeus?

Quines són les
nostres
preocupacions?

Estem satisfets amb les nostres 
institucions polítiques?

Com influeix la crisi econòmica
en la nostra vida?

Com valorem el funcionament de 
la policia i del sistema judicial?

L’enquesta
Social Europea

Alguns resultats de l'anterior edició (2008-2009):

Valoració mitjana del 
sistema sanitari

Valoració mitjana del 
sistema educatiu

0: Molt malament
10: Molt bé

0: Molt malament
10: Molt bé

Satisfacció amb el 
funcionament de 
democràcia 

0: Completament insatisfet
10: Completament satisfet

Bèlgica 7,41
Suïssa 6,99
Finlàndia 6,64
Israel 6,26
Païses Baixos  6,18
Espanya 6,12
Suècia 6,04
França 6,02
Noruega 6,00
Regne Unit      5,95
Dinamarca  5,81
Xipre 5,79
Estònia 5,06
Eslovènia  4,82
Alemanya 4,69
Eslovàquia 4,40
Portugal 4,33
Hondria 3,79
Polònia 3,78
Romania 3,56
Bulgària 3,19

Finlàndia 7,72
Dinamarca 7,47
Bèlgica 6,56
Suïssa 6,54
Noruega  6,32
Estònia 5,86
Països Baixos  5,79
Xipre 5,75
Regne Unit      5,75
Suècia 5,68
Polònia  5,64
Eslovènia  5,55
Eslovàquia  5,35
Espanya  5,22
França 5,02
Hongria 4,57
Romania 4,54
Alemanya  4,49
Portugal 3,97
Bulgària 3,88
Israel 3,88

Dinamarca 7,36
Suïssa 6,92
Noruega 6,68
Xipre 6,57
Finlàndia  6,52
Suècia 6,47
Països Baixos  6,23
Espanya 5,82
Alemanya      5,54
Bèlgica 5,17
Israel  5,07
Eslovàquia  4,96    
Regne Unit    4,87
Polònia 4,80
Eslovènia 4,75
França 4,58 
Estònia 4,52
Portugal  4,05
Romania 3,94
Hongria 3,01
Bulgària 2,43

Per obtenir més informació,
pot consultar les pàgines
web de l’Enquesta Social Europea.
http://www.upf.edu/ess/ (en castellà)
http://www.europeansocialsurvey.org (en anglès)

Si té algun dubte sobre quan li faran 
l’entrevista, pot trucar al telèfon gratuït: 

CIS
 Centro de Investigaciones Sociológicas

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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Què és l’ enquesta
Social Europea?

Aquestes són algunes de les preguntes a què tracta de donar resposta l'Enquesta 
Social Europea, un estudi comparat realitzat en més de 30 països de tot el continent, 
amb la finalitat de conèixer les opinions i actituds dels ciutadans sobre temes 
d'actualitat social i política.
Aquest rigorós estudi que es realitza cada dos anys des del 2002 aprofundeix en el 
coneixement dels valors dels ciutadans europeus, recollint informació de gran 
interès per a la comunitat científica, les administracions públiques i els mitjans de 
comunicació.

Qui realitza l'enquesta?

L'Enquesta Social Europea és un projecte promogut per la Comissió Europea (CE) i 
la Fundació Europea de la Ciència (European Science Foundation, ESF), un 
organisme no governamental, sense ànim de lucre, que promou la recerca a Europa. 
El Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) finança l’enquesta a Espanya, amb la 
col·laboració del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El projecte està 
coordinat pel Prof. Dr. Mariano Torcal Loriente (Universitat Pompeu Fabra, UPF).

El Coordinador Nacional, juntament amb un equip d'investigadors i professors de 
diferents universitats espanyoles, i en col·laboració amb un equip internacional 
d'investigadors i professors de diverses universitats europees, coordina la 
realització de l'enquesta a Espanya. Metroscopia SL, institut dedicat a la realització 
d'estudis d'opinió, és l'encarregat de dur a terme l'enquesta. 

Un retrat de la societat espanyola i de l'europea

Vostè ha estat una de les més de 2.800 persones majors de 15 anys, escollides a 
l'atzar, per a realitzar aquest "retrat robot" de les opinions, actituds i hàbits de la 
societat espanyola.

En l'entrevista se li faran les mateixes preguntes que també respondran prop de 
55.000 ciutadans europeus. Les respostes dels entrevistats ens permetran conèixer 
amb precisió en quina mesura els ciutadans espanyols compartim les opinions i 
valors dels ciutadans d'altres països europeus.

Com i quan pot 
participar
en l’ enquesta?

En els propers dies els professionals de Metroscopia S.L., es posaran en 
contacte amb vostè per fixar l'hora i lloc de l'entrevista. Tots els 
entrevistadors estaran degudament identificats. L'entrevista té, 
aproximadament, una hora de durada.

Vostè no pot ser reemplaçat!
Vostè ha estat escollit a l'atzar per l'Instituto Nacional d'Estadística (INE) 
entre totes les persones residents a Espanya. La seva col·laboració és, 
per tant, essencial ja que per a poder disposar de dades fiables i 
representatives de la població espanyola no podem entrevistar a cap altra 
persona en el seu lloc.

Sigui quin sigui el seu estil de vida, els seus gustos i les seves opinions, 
les seves respostes són molt importants per l'èxit d'aquest estudi. Amb la 
seva col·laboració ens està ajudant a realitzar un retrat col·lectiu de com 
són i com pensen els espanyols i els europeus.

Naturalment, la seva col·laboració és voluntària, però si vostè no 
participa, en cap cas podem substituir les seves respostes per les d'una 
altra persona.

Què es fa amb les 
seves respostes?

Ha de saber que tota la informació que es reculli a través d'aquest estudi està 
subjecta a la legislació espanyola sobre protecció de dades. Les dades mai seran 
tractades de forma individual, sinó agregada. El seu anonimat i el de les seves 
respostes queden, doncs, absolutament garantits. Quan Metroscopia hagi finalit-
zat les enquestes i completat el treball de camp, totes les seves respostes seran 
anonimitzades, és a dir, les seves dades personals desapareixeran de la base de 
dades resultant. En qualsevol cas, i segons preveu l'article 7 de la Llei Orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, 
l'entrevistador li proporcionarà un document perquè pugui fer constar per escrit 
el seu consentiment per al tractament estadístic de les seves dades.

El Ministeri de Ciència i Innovació, com a responsable del projecte davant 
l’European Science Foundation, és l'organisme responsable del tractament de 
les dades. Així mateix, li comuniquem que, d'acord amb el que estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter perso-
nal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades dirigint-se a Metroscopia SL, C / General Yagüe, 6 bis, Madrid (28020).
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