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Institucions acadèmiques, organismes públics i altres 
organitzacions tenen accés de forma gratuïta a les 
dades de l’Enquesta Social Europea i les utilitzen per a 
desenvolupar investigacions de qualitat. Aquestes són 
algunes de les seves opinions:

“És un estudi únic en el seu gènere, que està adquirint 
més importància fruit del període actual de crisi   
econòmica i social” (Consultor)

“L’Enquesta Social Europea és un arxiu de dades     
fantàstic per a la investigació en Ciències Socials. 
Moltes gràcies per mantenir aquest projecte!” 
(Investigador, CSIC)

“Em sembla important que posin les dades de 
l’Enquesta Social Europea a disposició dels                 
investigadors. L’eina d’Anàlisis Online facilita que els 
estudiants puguin utilitzar les dades. Sens dubte, les 
tornaré a fer servir! (Professor d’Universitat)

LEnquesta
Social Europea

Preguntes i resultats de l’edició anterior (2010-2011))
Com valora l’estat actual de l’educació?
Com valora l’estat actual del sistema sanitari?
En els últims tres anys, ha hagut d’acceptar una
reducció de sou?

Valoració mitjana del 
sistema educatiu

Valoració mitjana del 
sistema sanitari

0: Molt mal 
10: Molt bé

0: Molt mal 
10: Molt bé

Percentatge que va haver 
d’acceptar una reducció 
de sou en els últims tres 
anys

Finlàndia 7,9
Dinamarca 7,2
Noruega  6,7
Bèlgica  6,7
Estònia 6,0
Rep. Txeca     6,0
Polònia  6,0
Suècia 5,8
Regne Unit    5,8
Eslovènia  5,7
Espanya  5,3
Alemanya  4,7
França 4,7
Portugal 4,6
Fed. Russa     4,3
Ucraïna  3,9
Grècia 3,1

Per obtenir més informació, pot consultar: 
http://www.upf.edu/ess/ (en castellà)
http://www.europeansocialsurvey.org (en anglès)

Bèlgica 7,4
Finlàndia 6,9
Noruega 6,4
Espanya 6,4
Dinamarca  6,4
Suècia 6,3
Regne Unit    6,3
França 6,0
Estònia 6,0
Eslovènia  5,7
Alemanya 4,8
Rep. Txeca     4,7
Portugal 4,5
Polònia 3,8
Fed. Russa           3,7
Grècia 3,0
Ucraïna 2,7

Estònia 55,6
Espanya 37,6
Grècia 34,1
Finlàndia  29,8
Rep. Txeca    28,4
Ucraïna  25,0
Fed. Russa     22,6
Regne Unit    21,8
Alemanya      21,2
Eslovènia 20,7
Polònia 20,2
Dinamarca 19,1
Portugal  17,0
França 15,6
Suècia 14,6
Noruega 12,5
Bèlgica 11,6

o trucar al telèfon gratuït: 

CIS
 Centro de Investigaciones Sociológicas

 

 

Els usuaris de
l’Enquesta Social
Europea opinen...
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Qué és l’ enquesta 
Social Europea?

L’Enquesta Social Europea és un estudi comparat que es porta 
a terme en aproximadament 30 països de tot Europa. Aquest 
estudi, que es realitza cada dos anys des del 2002, permet 
conèixer en quina mesura els ciutadans espanyols compartim 
les opinions i els valors dels ciutadans d’altres països 
europeus. 

Qui fa 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). El Ministeri d’Economia i 
Competitivitat (MINECO), amb la col·laboració del Centre 
d’Investigacions Sociològiques (CIS), finança l’enquesta a 
Espanya. El projecte està coordinat pel Prof. Dr. Mariano Torcal 
Loriente (Universitat Pompeu Fabra, UPF).

El Coordinador Nacional, conjuntament amb un equip 
d'investigadors de diferents universitats espanyoles, i en 
col·laboració amb un equip internacional d'investigadors, 
coordina la realització de l'enquesta a Espanya. TYPSA, 
empresa dedicada a la realització d’estudis estadístics, de 
mercat i d’opinió, és l'encarregada de dur a terme l'enquesta. 

Com i quan pot
participar en 
l´enquesta?

En els propers dies els professionals de TYPSA es presentaran al 
seu domicili per tal de realitzar l’entrevista, o bé per fixar un dia i 
una hora per a fer-la. Tots els entrevistadors aniran degudament 
identificats. L’entrevista té, aproximadament, una hora de durada.

Vostè no pot ser reemplaçat per 
cap altra persona!

Vostè és una de les 2.800 persones més grans de 15 anys 
seleccionades a l’atzar per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) entre les persones residents a Espanya. 

Per tal de poder disposar de dades fiables i representatives de 
la població espanyola no podem entrevistar cap altra persona 
en lloc seu. La seva col·laboració és essencial. 

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.

Què es fa amb les 
seves respostes?

En l’entrevista se li faran les mateixes preguntes que       
contestaran al voltant de 55.000 europeus. Les dades no es 
tractaran mai de forma individual. Per tant, l’anonimat de les 
seves respostes està absolutament garantit.

Tota la informació que es reculli a través d'aquest estudi 
està subjecta a la legislació espanyola sobre protecció 
de dades.  Quan TYPSA hagi finalitzat 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 el seu consentiment per al        
tractament estadístic de les seves dades.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat, com a responsable 
del projecte davant l’ESF, i el Servei Noruec encarregat de 
l’Arxiu de Dades de l’enquesta (NSD) són els responsables 
del tractament de les dades. D’acord amb el que estableix 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de caràcter personal, pot exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades dirigint-se a TYPSA, C/ La Granja, 8 Bajo, 28108, 
Alcobendas (Madrid).
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