
 
ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 

Versión España/Catalán (1/7/2008) 
 
Bon dia/bona tarda. Sóc un entrevistador de METROSCOPIA, una empresa dedicada als estudis 
de mercat i opinió. Com li hem anunciat en les cartes que li hem tramès, estem realitzant una 
enquesta per a la que vostè ha estat escollit a l’atzar sobre temes polítics i socials que afecten tot 
el país i també tota Europa. Aquest estudi s’està realitzant en 30 països europeus, i està 
coordinat i dirigit per un grup d’investigadors europeus. Té el suport econòmic i el recolzament de 
la Unió Europea i del Ministeri d’Educació i Ciència. 
 
Sol·licitem de nou la seva col·laboració i li garantim que les seves respostes restaran totalment 
anònimes i mai no seran 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 i minuts; usar format 24 hores) _ _ : _ _ 
Data (dia, mes, any)      _ _ / _ _ / 20 _ _ 
Tipus de qüestionari suplementari 
(versions HF1 o HF2;  A, B o C)     
 
 
 
A1 MOSTRAR TARGETA 1 En un dia feiner, quant de temps passa normalment mirant la 
televisió? Si us plau, utilitzi aquesta targeta per respondre.  
 

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

 
 

 
Fer A2 

 
 
A2 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 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. 
 

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

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
A3 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 En un dia feiner, quant de temps passa normalment 
escoltant la ràdio? Utilitzi la mateixa targeta. 
 

Gens     00    Anar a A5 
Menys de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Mes d’1, fins a 1 ½ hora   03 
Més d’1 ½, fins a 2 hores   04 
Més de 2, fins a 2 ½ hores  05 
Més de 2 ½, fins a 3 hores  06 
Més de 3 hores    07 
No ho sap (No suggerir)   88  88 

 
 

 
Fer A4 

 
 
A4 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 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. 
 

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

 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
A5 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1  En un dia feiner, quant de temps passa normalment 
llegint el diari? Utilitzi aquesta targeta una altra vegada. 
 

Gens     00    Anar a A7 
Menys de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Mes d’1, fins a 1 ½ hora   03 
Més d’1 ½, fins a 2 hores   04 
Més de 2, fins a 2 ½ hores  05 
Més de 2 ½, fins a 3 hores  06 
Més de 3 hores    07 
No ho sap (No suggerir)   88  88 

 
 
 

Fer A6 

 
 
A6 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1  I quant d’aquest temps el dedica a llegir sobre política i 
temes d’actualitat? Segueixi utilitzant aquesta targeta. 
 

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

PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
A7  MOSTRAR TARGETA 2  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? 
 

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  (No suggerir)   88 
 

 
A8  MOSTRAR TARGETA 3  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”. 

 

Un mai  
no és prou  
prudent 

 Es pot confiar 
 en la majoria  

de la gent 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
A9  MOSTRAR TARGETA 4  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? 
 

La majoria  
de la gent intentaria  
aprofitar-se de mi 

 La majoria la gent  
seria honrada 

amb mi 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

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

La majoria de les 
 vegades la gent mira  
per sí mateixa 

 
La majoria de les  

vegades la gent  
intenta ajudar els altres 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

    
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern. 
 
B1  En quina mesura diria vostè que l’interessa la política? Vostè diria que l’interessa...  LLEGIR... 
 

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

 
B2  MOSTRAR TARGETA 6  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. 
 

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

 
 
B3  MOSTRAR TARGETA 7  Troba difícil o fàcil formar-se una opinió sobre temes polítics?  Si us 
plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

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

 
MOSTRAR TARGETA 8  Utilitzant aquesta targeta, digui’m, 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 en absolut en una institució, i el 10 vol dir que hi confia plenament.  En primer lloc… 
LLEGIR…  
 

No hi confio  
en absolut 

 

Hi confio  
plenament 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
B4 …el Parlament espanyol 
B5 …el sistema judicial 
B6 …la policia 
B7 …els polítics 
B8 …els partits polítics 
B9 …el Parlament Europeu 
B10 …les Nacions Unides 
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B11  Avui dia, hi ha gent que, per la raó que sigui, no vota. Va votar vostè en les darreres 
eleccions generals de març de 2008? NO LLEGIR 
 

Sí      1    Anar a B12 
No      2  

Anar a B13 No tenia edad o pret per votar  3 
No ho sap (No llegir)   8 

 
 
PROGRAMADOR:  NOMÉS SI RESPON “SI” A B11 (codi 1) 
B12  ¿A quin partit va votar en aquestes eleccions?  NO LLEGIR 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
PNV    06 
BNG    07 
CC-PNC    08 
NA-BAI    09 
UPyD    10 
Un altre (ANOTAR-LO)  74 
Vot en blanc   75 
Vot nul    76 
No contesta  (No suggerir) 77 
No ho sap (No suggerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR:  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?  LLEGIR... 
 

 Sí No 

No ho 
sap 
(No 

suggerir)
    
B13  S’ha posat en contacte amb un polític o amb una autoritat o funcionari 
estatal, autonòmic o local? 1 2 8 
B14  Ha col·laborat amb un partit polític o una plataforma d’acció 
ciutadana? 1 2 8 
B15  Ha col·laborat amb alguna altra organització o associació? 1 2 8 
B16  Ha dut o mostrat insígnies o enganxines d’alguna campanya? 1 2 8 
B17  Ha firmat una petició en una campanya de recollida de signatures? 1 2 8 
B18  Ha participat en manifestacions autoritzades? 1 2 8 
B19  Ha boicotejat o deixat de comprar certs productes? 1 2 8 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
B20a  Hi ha algun partit al que vostè se senti més proper que a la resta de partits? 
NO LLEGIR 
 

Sí    1 Fer B20b 
No    2      Anar a B21 
No ho sap (No suggerir) 8      Anar a B21 

 
 
B20b  ¿Quin?  NO LLEGIR 
 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
PNV    06 
BNG    07 
CC-PNC    08 
NA-BAI    09 
UPyD    10 
Un altre (ANOTAR’L)  74 

 
 
 

 
Fer B20c 

No contesta  (No suggerir) 77   Anar a B21 
No ho sap (No suggerir)  88   Anar a B21 

 
 
PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SI HA CONTESTAT UN PARTIT A 20b (codis 01 a 74) 
B20c  En quina mesura se sent vostè proper a aquest partit? S’hi sent...?  LLEGIR... 
 

molt proper 1 
bastant proper 2 
poc proper 3 
gens proper 4 
No ho sap  (No llegir) 8 
 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
B21  Està afiliat a algun partit polític?  NO LLEGIR 
 

Sí 1  Fer B22 
No 2  Anar a B23 
No ho sap (No suggerir) 8  Anar a B23 
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PROGRAMADOR:  NOMÉS SI RESPON “SÍ” A B21 (codi 1) 
B22. ¿Quin?  NO LLEGIR 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
PNV    06 
BNG    07 
CC-PNC    08 
NA-BAI    09 
UPyD    10 
Un altre (ANOTAR-LO)  74 
No contesta  (No suggerir) 77 
No ho sap (No suggerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
B23  MOSTRAR TARGETA 9  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”. 
 

Esquerra 

 

Dreta 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
B24  MOSTRAR TARGETA 10  Canviant de tema, 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. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
B25  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 10  I, en general, en quina mesura està satisfet amb la 
situació econòmica actual a Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

    
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B26  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 10   Ara pensant en el govern espanyol, en quina 
mesura està satisfet amb la manera com està fent la seva feina? Continuï utilitzant la mateixa 
targeta. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
 
B27  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 10  I, en conjunt, en quina mesura està satisfet amb el 
funcionament de la democràcia a Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
 
B28  MOSTRAR TARGETA 11  Ara, utilitzant aquesta targeta, si us plau com valoraria globalment 
l’estat actual de l’educació a Espanya? 
 

Molt 
malament 

 

Molt 
bé 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
 
B29  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 11  Utilitzant aquesta mateixa targeta, si us plau com 
valoraria globalment l’estat actual del sistema sanitari a Espanya? 
 

Molt 
malament 

 

Molt 
bé 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

    
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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MOSTRAR TARGETA 12  Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt està 
d’acord o en desacord amb cadascuna de les següents afirmacions.  LLEGIR CADA AFIRMACIÓ 
I MARCAR A LA GRAELLA 
 
 Molt 

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

En 
desacord 

Molt en 
desacord 

No ho 
sap (No 
suggerir)

B30 El govern hauria de prendre 
mesures per reduir les 
diferències en els nivells 
d’ingressos 

1 2 3 4 5 8 

B31 Els gais i les lesbianes 
haurien de tenir llibertat per 
viure com vulguin  

1 2 3 4 5 8 

B32 Els partits polítics que volen 
acabar amb la democràcia 
haurien de ser il·legalitzats 

1 2 3 4 5 8 

B33 Es pot confiar en que la 
ciència moderna resolgui els 
nostres problemes 
mediambientals 

1 2 3 4 5 8 

 
 
B34  MOSTRAR TARGETA 13  Pensant ara en la Unió Europea, algunes persones diuen que la 
integració hauria d’anar més lluny. Unes altres diuen que la integració ja ha anat prou lluny. 
Utilizant aquesta targeta, quin número de l’escala descriu millor la seva opinió al respecte? 
 

La integració 
ja ha anat 
prou lluny 

 
La integració 
hauria d’anar 

més lluny 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
 
 
Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres països que venen a viure a 
Espanya 
 
B35  MOSTRAR TARGETA 14  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 ho sap   (No suggerir)      8 

 
 

 9



B36  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 14   I què diria dels que són d’una raça o grup ètnic 
diferent al de la majoria dels espanyols? Segueixi 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 ho sap   (No suggerir)      8 

 
 
B37  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 14  I què diria dels que provenen dels països pobres de 
fora d’Europa? Utilitzi 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 ho sap   (No suggerir)      8 
 

 
B38  MOSTRAR TARGETA 15  Vostè diria que, generalment, per a l’economia espanyola, és bo 
o és dolent que vingui a viure gent d’altres països? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

És dolent per a 
l’economia 

 

És bo per a 
l’economia 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
B39  MOSTRAR TARGETA 16  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? 
  

La vida  
cultural 
espanyola 
s’empobreix 

 La vida  
cultural 

espanyola 
s’enriqueix 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
B40  MOSTRAR TARGETA 17  L’arribada de persones d’altres països, fa que Espanya sigui un 
lloc pitjor o millor per viure?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Un lloc pitjor  
per viure 

 

Un lloc millor 
per viure 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

    
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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A continuació, anem a parlar sobre alguns aspectes de la seva vida. 
 
C1  MOSTRAR TARGETA 18  En termes generals, en quina mesura es considera vostè una 
persona feliç o infeliç? Si us plau utilitzi aquesta targeta. 
 

Absolutament 
infeliç 

 

Absolutament 
feliç 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
C2  MOSTRAR TARGETA 19  Utilitzant aquesta targeta, digui’m, amb quina freqüència es reuneix 
en el seu temps lliure amb amics, parents o companys de feina? 
 

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 (No suggerir) 88 
 

 
C3  Té algú amb qui pugui parlar de qüestions íntimes i personals?    NO LLEGIR 
 

Sí    1 
No    2 
No ho sap  (No suggerir) 8 

 
 
C4  MOSTRAR TARGETA 20  Comparat amb altres persones de la seva edat, amb quina 
freqüència diria vostè que participa en activitats socials? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

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 (No suggerir) 8 
 

 
 
C5  En els últims 5 anys, ha estat vostè o algun membre de casa seva víctima d’un robatori o una 
agressió?  NO LLEGIR 
 

Sí    1 
No    2 
No ho sap  (No suggerir) 8 
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C6  En quina mesura se sent segur/a caminant sol/a de nit per aquesta zona? Se sent...?  
LLEGIR… 
 

molt segur/a 1  
segur/a 2 
insegur/a 3 
molt insegur/a 4 
No ho sap  (No llegir) 8 

 
 
C7  TARGETA 21 Amb quina freqüència li preocupa que algú pugui entrar a casa seva a robar, si 
és que això li preocupa? Si us plau, esculli una de les respostes que apareixen en aquesta 
targeta. … 
 

Sempre o gairebé sempre 1 
Algunes vegades 2 

Només ocasionalment 3 

Mai 4 

No sap  (No llegir) 8 
 
FER SI TÉ ALGUNA PREOCUPACIÓ EN C7 (CODIS 1, 2, 3) 
C8  Vostè diria que aquesta preocupació de què algú pugui entrar a casa seva a robar... LLEGIR  
 

... afecta molt a la seva qualitat de vida 1 

... afecta una mica a la seva qualitat de vida 2 

... no afecta gens a la seva qualitat de vida 3 

No ho sap (No suggerir) 8 
 

A TOTS 
C9 TARGETA 21 ALTRA VEGADA Amb quina freqüència li preocupa que pugui ser víctima d’un 
assalt violent, si és que això li preocupa? Si us plau, esculli la seva resposta d’aquesta targeta 
 

Sempre o gairebé sempre 1  Fer C10 
Algunes vegades 2  Fer C10 

Només ocasionalment 3  Fer C10 

Mai 4  Anar a C11 

No sap  (No llegir) 8  Anar a C11 
 
PREGUNTAR SI ESTÀ PREOCUPAT EN C9 (CODIS 1, 2, 3) 
C10  Vostè diria que aquesta preocupació de ser víctima d’un assalt violent... LLEGIR  
 
 

... afecta molt a la seva qualitat de vida 1 

... afecta una mica a la seva qualitat de vida 2 

... no afecta gens a la seva qualitat de vida 3 

No ho sap (No suggerir) 8 
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A TOTS 
Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre terrorisme. 
 
C11  Creu vostè que un atac terrorista en algun lloc d’Europa en els propers dotze mesos és... 
LLEGIR 

 
Molt probable, 1

Una mica probable 2

Poc probable, 3

O, gens probable? 4

No sap (NO LLEGIR) 8
 
 

 
C12  Creu vostè que un atac terrorista en algun lloc d’Espanya en els propers dotze mesos és... 
LLEGIR 
 

Molt probable, 1

Una mica probable 2

Poc probable, 3

O, gens probable? 4

No sap (NO LLEGIR) 8
 
 
TARGETA 22 Utilitzant aquesta targeta, digui’m si us plau fins a quin punt està vostè d’acord o en 
desacord amb cadascuna de les afirmacions següents 
LLEGIR CADA FRASE I ANOTAR EL CODI EN EL QUADRE 

  
Molt 

d’acord D’acord 
Ni 

d’acord ni 
en 

desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord 

 
(No sap) 

        

C13~ Si un home fos sospitós de preparar un 
atac terrorista a Espanya, la policia 
hauria de tenir la possibilitat legal de 
mantenir-lo empresonat fins estar 
convençuda de que no està implicat 

1 2 3 4 5 8 

C14~ Torturar a un detingut en una presó 
espanyola no està justificat en cap cas, 
encara que pugui proporcionar 
informació per prevenir un atac 
terrorista. 

1 2 3 4 5 8 
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Ara anem a parlar de vostè. 
C15. Parlant de la seva salut, en general, vostè diria que és...?  LLEGIR… 
 

molt bona 1 
bona 2 
normal 3 
dolenta 4 
molt dolenta 5 
No ho sap  (No llegir) 8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C16  Té dificultats per portar a terme les seves activitats quotidianes a causa d’alguna malaltia 
crònica, incapacitat o problema de salut mental? ENTREVISTADOR: SI DIU “SÍ”, PREGUNTAR: 
¿Té moltes dificultats o només fins a cert punt? 
 

Sí, moltes 1 
Sí, fins a cert punt 2 
No 3 
No ho sap (No suggerir) 8 
 

 
C17  Es considera vostè d’alguna religió?  NO LLEGIR 
 

Sí   1 Fer C18 
No   2       Anar a C19 
No ho sap  8       Anar a C19 

 
 
C18  De quina?  NO LLEGIR 
 

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  (No suggerir)     77 
No ho sap  (No suggerir)      88 

 
 
 
 
Anar a C21 

 
 

PROGRAMADOR:  PREGUNTAR NOMÉS SI NO ES CONSIDERA DE CAP RELIGIÓ O 
CONFESSIÓ RELIGIOSA  (codis 2 o 8 a C17) 
C19  I en algun moment de la seva vida s’ha considerat vostè d’alguna religió?  NO LLEGIR 
 

Sí   1 Fer C20 
No   2      Anar a C21 
No ho sap  8      Anar a C21 
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C20  De quina?  NO LLEGIR 
 

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  (No suggerir)     77  
No ho sap  (No suggerir)      88  

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C21  MOSTRAR TARGETA 23  Amb independència de si es considera d’alguna religió, en quina 
mesura es considera vostè una persona religiosa? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Gens 
religiós 

 

Molt 
religiós 

No 
ho sap 

(No 
suggerir) 

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

 
 
C22  MOSTRAR TARGETA 24  A part d’ocasions especials com ara casaments, bateigs i 
funerals, amb quina freqüència assisteix a cerimònies religioses habitualment? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 
 

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 (No suggerir) 88

 
 
C23  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 24 A part de les ocasions en que assisteix a les 
cerimònies religioses, amb quina freqüència resa? Si us plau, utilitzi la mateixa targeta. 
 

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 (No suggerir) 88
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C24  Considera vostè que pertany a un grup contra el que existeix algun tipus de discriminació en 
aquest país?  NO LLEGIR 
 

Sí    1     Fer C25 
No    2     Anar a C26 
No ho sap  (No suggerir) 8     Anar a C26 

 
 
C25  Per quins motius es discrimina al seu grup?   NO LLEGIR 
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 (ANOTAR’LS)  10, 
No ho sap  (No suggerir)  88, 
 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C26  Té vostè la nacionalitat espanyola?  NO LLEGIR 
 

Sí    1      Anar a C28 
No    2 Fer C27 
No ho sap (No suggerir) 8 Fer C27 

 
 
 
C27  Quina és la seva nacionalitat? 
 

ANOTAR-LA: __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88 

 
 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C28  Ha nascut a Espanya?  NO LLEGIR 
 

Sí    1      Anar a C31 
No    2      Fer C29 
No ho sap (No suggerir) 8      Anar a C31 

 
 
 
C29  A quin país va néixer? 
 

ANOTAR’L: __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88 
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C30  MOSTRAR TARGETA 25  Quant temps fa des que va venir a viure a Espanya? Si us plau, 
utilitzi aquesta targeta. 
 

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 (No suggerir) 8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C31  Quines llengües o idiomes parla més sovint a casa seva? 
 

ANOTAR MÀXIM 2 IDIOMES: __ __ __ 
     __ __ __ 
No ho sap (No suggerir)    888 

 
 
C32  Pertany vostè a una minoria ètnica a Espanya?  NO LLEGIR 
 

Sí    1   
No    2   
No ho sap (No suggerir) 8   

 
 
C33  El seu pare va néixer a Espanya? 
 

Sí    1      Anar a C35 
No    2      Fer C34 
No ho sap  (No suggerir) 8       Anar a C35 

 
 
C34  A quin país va néixer el seu pare?   
 

ANOTAR’L: __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C35    La seva mare va néixer a Espanya? NO LLEGIR 
 

Sí    1      Anar a D1 
No    2      Fer C36 
No ho sap (No suggerir) 8      Anar a D1 

 
 
C36  A quin país va néixer la seva mare?   
 

ANOTAR’L: __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
 
A continuació li preguntarem sobre com funciona la societat.  
 
 
TARGETA 26  Si us plau, utilitzant aquesta targeta digui’m fins a quin punt està vostè d’acord o en 
desacord amb les afirmacions següents. LLEGIR UNA A UNA I CODIFICAR A LA GRAELLA 
 
 

  Molt 
d’acord D’acord Ni d’acord ni 

en desacord 
En 

desacord 
Molt  en 

desacord 
No ho sap 

(No 
sugg ) erir         

D1 El fet que hi hagi grans 
diferències d’ingressos 
entre la gent és acceptable 
perquè  així es premien 
adequadament les diferents 
habilitats i esforços de 
cadascú 

1 2 3 4 5 8 

      
D2 A les escoles haurien 

d'ensenyar els nens a obeir 
l’autoritat 

1 2 3 4 5 8 

       
D3 Una dona hauria d’estar 

disposada a reduir la seva 
jornada laboral pel bé de la 
seva família 

1 2 3 4 5 8 

       
D4 Per a què una societat sigui 

justa, les diferències en el 
nivell de vida de la gent 
haurien de ser petites 

1 2 3 4 5 8 

      
D5 La gent que infringeix la llei 

hauria de ser condemnada 
de forma molt més dura que 
ara 

1 2 3 4 5 8 

      
D6 Quan la feina escasseja, els 

homes haurien de tenir 
prioritat per a obtenir un lloc 
de treball davant de les 
dones 

1 2 3 4 5 8 
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D7 TARGETA 27  De cada 100 persones en edat a de treballar a Espanya, quantes diria que 
estan a l’atur i buscant feina? Triï la seva resposta d’aquesta targeta. Si no està segur, faci 
un càlcul aproximat. 
 

    0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   50 o més 11 

   No ho sap (No suggerir) 88 

 
 
 
 
 
D8 SEGUEIX TARGETA 27  I de cada 100 persones en edat de treballar a Espanya, quantes 

diria que estan de baixa per malaltia crònica o tenen una invalidesa permanent? 
 
    0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   50 o més 11 

   No ho sap (No suggerir) 88 
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D9       SEGUEIX TARGETA 27  I de cada 100 persones en edat de treballar a Espanya, quantes 
diria que no tenen prou diners per a cobrir les seves necessitats bàsiques? Recordi, si no 
està segur faci un càlcul aproximat. 

 

    0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   50 o més 11 

   No ho sap (No suggerir) 88 

 

 

 
 
 
D10  SEGUEIX TARGETA 27  I de cada 100 persones en edat de treballar a Espanya, quantes 

diria que van néixer fora d’Espanya?   

    0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   50 o més 11 

   No ho sap (No suggerir) 88 
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A continuació li preguntarem sobre alguns temes al voltant de determinats grups socials 
que viuen avui dia a Espanya.  
 
 
D11 TARGETA 28a  Utilitzant aquesta targeta, què opina en general del nivell de vida dels 

jubilats? Si us plau, valori en aquesta escala de 0 a 10 en la que 0 significa extremadament 
dolent i 10 significa extremadament bo. 

    
Extremadament 
dolent 

       Extremadament 
bo 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
D12 SEGUEIX TARGETA 28a  En general, què opina del nivell de vida de la gent que està a 

l’atur?  Utilitzi la mateixa targeta. 
 

Extremadament 
dolent 

       Extremadament 
bo 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
D13 TARGETA 28b  I, en general, què opina de l’oferta actual de serveis de guarderia a preus 

assequibles per als fills de pares treballadors? Utilitzi aquesta targeta. 
 

Extremadament 
dolenta 

       Extremadament 
bona 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
D14 TARGETA 28c  I en general, què opina de les oportunitats actuals de la gent jove per a 

trobar la seva primera feina a temps complet a Espanya? Utilitzi aquesta targeta. 
 

Extremadament 
dolentes 

       Extremadament 
bones 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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TARGETA 29  La gent acostuma a tenir punts de vista diferents sobre les responsabilitats que 
haurien d’assumir les diferents administracions públiques. Per a cadascun dels aspectes que li 
llegiré, expressi la seva opinió, utilitzant una escala de 0 a 10, sobre les responsabilitats que les 
administracions públiques haurien d’assumir. 0 significa que les administracions públiques no 
haurien d’assumir aquesta responsabilitat en absolut i 10 significa que haurien d’assumir-la per 
complet. En primer lloc, pel que fa a…  LLEGIR...  
 

 

Les administracions
públiques no haurien

d’assumir aquesta
responsabilitat

en absolut

              

Les 
administracions 

públiques  
haurien 

d’assumir 
aquesta 

responsabilitat 
per complet 

No ho 
sap (No 

suggerir) 

D15 … garantir una 
feina a tothom 
que ho desitgi? 

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

D16 ... garantizar … 
garantir una 
assistència 
sanitària 
adequada per 
als malalts? 

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

D17 … garantir una 
qualitat de vida 
digne per a la 
gent gran? 

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

 
 
SEGUEIX TARGETA 29  I quanta responsabilitat creu que haurien d’assumir les diferents 
administracions públiques a l’hora de…?  LLEGIR... 
 

 

Les administracions
públiques no haurien

d’assumir aquesta
responsabilitat

en absolut

              

Les 
administracions 

públiques  
haurien 

d’assumir 
aquesta 

responsabilitat 
per complet 

No ho 
sap (No 

suggerir) 

D18 … garantir un 
nivell de vida 
digne per als 
aturats? 

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

D19 … garantir 
serveis de 
guarderia 
suficients per 
als fills de pares 
treballadors? 

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

D20 ..garantir 
permisos de 
treball pagats 
per als qui 
hagin de cuidar 
a familiars 
malalts durant 
un temps? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Ara li preguntaré sobre els efectes de les prestacions i serveis socials a Espanya. Per 
prestacions i serveis socials ens referim a coses com la sanitat pública, les pensions o la 
seguretat social. 
 
TARGETA 30 Utilitzant aquesta targeta, digui’m en quina mesura està vostè d’acord o en 
desacord amb que les prestacions i serveis socials a Espanya...  LLEGIR… 
 
  Molt 

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

En 
desacord 

Molt  en 
desacord 

No ho sap 
(No 

sugg ) erir         
D21 ...exerceixen massa tensió en 

l'economia del país? 
1 2 3 4 5 8 

       
D22 ... eviten que s'estengui la 

obresa? p
 

1 2 3 4 5 8 

      
D23 …contribueixen a una societat 

més igualitària? 
1 2 3 4 5 8 

       
D24 … animen a gent d’altres 

països a venir a viure a aquí? 
1 2 3 4 5 8 

       
D25 … signifiquen un cost massa 

elevat per a les empreses, 
que han de pagar més 
impostos i més càrregues? 

1 2 3 4 5 8 

       
D26 … fan més fàcil que la gent 

pugui conciliar el treball i la 
vida familiar? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
SEGUEIX TARGETA 30  I, fins a quin punt està vostè d’acord o en desacord amb la idea que les 
prestacions i serveis socials a Espanya...   LLEGIR… 
 
  Molt 

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

En 
desacord 

Molt  en 
desacord 

No ho sap 
(No 

sugg ) erir         
D27 … fan que la sigui gent més 

gandula? 

1 2 3 4 5 8 

D28 … fan que la gent estigui 
menys disposada a 
preocupar-se pels altres? 

1 2 3 4 5 8 

D29 … fan que la gent estigui 
menys disposada a 
preocupar-se d’ella mateixa i 
de la seva família? 

1 2 3 4 5 8 
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D30 TARGETA 31  Encara pensant en el tema de les prestacions i serveis socials, si us plau 

digui'm en quina mesura creu vostè que l'assistència sanitària a Espanya és eficient. Trïi la 
seva resposta d’aquesta targeta en què 0 significa extremadament ineficient i 10 significa 
extremadament eficient. 

 
Extremadament 
ineficient 

       Extremadament 
eficient 

No ho sap 
(No suggerir) 

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

 
 
 
D31 SEGUEIX TARGETA 31  I, en quina mesura diria vostè que Hisenda és eficient, resolent 

reclamacions a temps, prevenint errors i evitant el frau? Si us plau, utilitzi aquesta targeta, 
on 0 significa que és extremadament ineficient fent la seva feina i 10 que és 
extremadament eficient. 

 
Extremadament 
ineficient 

       Extremadament 
eficient 

No ho sap 
(No suggerir) 

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

 

 
 
D32 TARGETA 32  Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui’m si pensa que els metges i 

infermers a Espanya donen tracte de favor a determinades persones o tracten a tothom per 
igual? Triï la seva resposta d’aquesta targeta en què 0 significa que pensa que donen un 
tracte de favor a determinades persones i 10 significa que tracten a tothom per igual. 

 
Donen un tracte 
de favor a 
determinades 
persones 

       
Tracten a 

tothom per 
igual 

No ho sap 
(No suggerir) 

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

 
 
 
D33 SEGUEIX TARGETA 32  I utilitzant la mateixa targeta, si us plau digui’m si pensa que, a 

Espanya, Hisenda dona tracte de favor a determinades persones o tracta a tothom per 
igual? 

 
Donen un tracte 
de favor a 
determinades 
persones 

       
Tracten a 

tothom per 
igual 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D34 TARGETA 33  Moltes de les prestacions i serveis socials es paguen amb impostos. Si el 

govern hagués de triar entre pujar els impostos i gastar més en prestacions i serveis 
socials, o baixar els impostos i gastar menys en prestacions i serveis socials, què hauria de 
fer? Triï la seva resposta d’aquesta targeta. 

 
El govern 
hauria de baixar 
molt els 
impostos i 
gastar molt 
menys en 
beneficis i 
serveis socials 

       
El govern 

hauria de pujar 
molt els 

impostos i 
gastar molt més 

en beneficis i 
serveis socials 

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
D35 TARGETA 34  Pensi en dues persones, una guanyant el doble que l'altra. Quina de les 

tres afirmacions d’aquesta targeta s’acosta més al que vostè pensa sobre els impostos que 
haurien de pagar aquestes persones? 

 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Els dos haurien de pagar la mateixa proporció (el mateix percentatge) 
dels seus ingressos en impostos, de manera que la persona que guanya 

el doble pagui el doble en impostos que l’altra 

1 

La persona que guanya més hauria de pagar una proporció més alta 
(un percentatge més alt) dels seus ingressos en impostos, de manera 
que la persona que guanya el doble pagui més del doble en impostos que 

l’altra 

2 

Els dos haurien de pagar la mateixa quantitat de diners en impostos, 
independentment del que guanyin 

3 

Cap de les anteriors (No suggerir) 4 

No ho sap (No suggerir) 8 
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D36 TARGETA 35 Algunes persones diuen que els que guanyen més haurien de tenir una 
pensió de jubilació més alta, perquè han estat contribuint més. Altres diuen que els que 
guanyen menys haurien de tenir una pensió de jubilació més alta perquè les seves 
necessitats són majors. Quina de les tres afirmacions d’aquesta targeta s’acosta més al 
seu punt de vista? 

 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Els que guanyen més haurien de tenir una pensió de jubilació més alta 
que els que guanyen menys 

 1 

Tots haurien de tenir la mateixa pensió de jubilació  2 

Els que guanyen menys haurien de tenir una pensió de jubilació més alta 
que els que guanyen més 

 3 
 

Cap de les anteriors (No suggerir)  4 

No ho sap (No suggerir)  8 
 
 
 
D37 TARGETA 36  Algunes persones diuen que els que guanyen més haurien de rebre una 

prestació major quan es queden a l’atur, perquè han pagat més impostos, mentre que unes 
altres creuen que els que guanyen menys haurien de rebre més perquè tenen més 
necessitat. Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui’m amb quina de les tres afirmacions 
està més d’acord? 

 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Els que guanyen més haurien de rebre una prestació major quan es 
queden a l'atur 

 1 

Tots haurien de rebre la mateixa quantitat quan es queden a l'atur  2 

Els que guanyen menys haurien de rebre una prestació major quan es 
queden a l'atur 

 3 

Cap de les anteriors (No suggerir)  4 

No ho sap (No suggerir)  8 
 
 
 
D38  TARGETA 37  Pensant ara en les persones que vénen a viure a Espanya d'altres països, 

quan pensa vostè que haurien d’adquirir el dret a rebre les mateixes prestacions i serveis 
socials que els ciutadans que ja viuen aquí? Per favor, triï l'opció d'aquesta targeta que 
més s'acosti a la seva opinió. 

 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

De seguida que arribin  1 

Després d’haver viscut a Espanya durant un any, tant si han treballat com 
si no 

 2 

Només una vegada que hagin estat treballant i pagant impostos durant 
almenys un any 

 3 

Una vegada que hagin obtingut la nacionalitat espanyola  4 

En cap cas haurien d'arribar a tenir els mateixos drets  5 

No ho sap (No suggerir)  8 
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D39  TARGETA 38  Moltes de les persones que vénen a viure a Espanya d'altres països 

paguen impostos i fan ús de les prestacions i serveis públics. En conjunt, creu que les 
persones que vénen a viure a Espanya reben més del que contribueixen, o contribueixen 
més del que reben? Si us plau, utilitzi aquesta targeta en què 0 significa que reben molt 
més i 10 significa que contribueixen molt més. 

 
 

Reben molt més 
del que 
contribueixen 

       Contribueixen 
molt més del 

que reben 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
 
 
 
 
TARGETA 39 Utilitzant aquesta targeta, per favor digui'm en quina mesura està d'acord o en 
desacord amb cadascuna d'aquestes frases sobre la gent que viu a Espanya.   
LLEGIR CADASCUNA DE LES AFIRMACIONS I CODIFICAR A LA GRAELLA 
 
 

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

desacord 
No ho sap 

(No suggerir)
        

D40 La major part dels aturats no 
intenta realment trobar una 
feina. 

1 2 3 4 5 8 

D41 Moltes de les persones que 
guanyen molt poc reben 
menys prestacions de les que 
legalment els hi corresponen. 

1 2 3 4 5 8 

D42 Moltes persones reben 
prestacions i serveis socials 
als que no tenen dret. 

1 2 3 4 5 8 

D43 Les prestacions socials a 
Espanya són insuficients per 
ajudar als qui realment ho 
necessiten. 

1 2 3 4 5 8 

D44 Els empleats i treballadors 
sovint fan veure que estan 
malalts per quedar-se a casa. 

1 2 3 4 5 8 
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D45     TARGETA 40  Actualment hi ha un cert debat sobre el cost de la sanitat pública a 

Espanya. Pensant en com serà la situació d’aquí a deu anys, quina de les afirmacions 
d’aquesta targeta s’acosta més a la seva pròpia opinió? 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

D’aquí a deu anys: 
 

 1 Espanya no es podrà permetre els nivells actuals d'assistència sanitària 
pública 

Espanya es podrà permetre l'actual nivell d'assistència sanitària pública, 
però no augmentar-lo 

 2 

Espanya es podrà permetre augmentar el nivell d'assistència sanitària 
pública 

 3 

No ho sap (No suggerir)  8 
 
 

 
D46 TARGETA 41  Avui dia també hi ha un cert debat sobre el cost de les pensions a Espanya. 

Pensant en com serà la situació d’aquí a deu anys, quina de les afirmacions d’aquesta 
targeta s’acosta més a la seva opinió? 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

D’aquí a deu anys: 
 

Espanya no es podrà permetre unes pensions de jubilació com les 
actuals 

 1 

Espanya es podrà seguir permetent unes pensions de jubilació com les 
actuals però no podrà pujar-les 

 2 

Espanya es podrà permetre pujar les pensions de jubilació  3 

No ho sap (No suggerir)  8 
 
 

 
 
En les preguntes següents, m’agradaria que pensés sobre el què creu que pot passar 
durant els propers 12 mesos. 

 
D47 TARGETA 42  Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m quina probabilitat hi ha que 

durant els propers 12 mesos pugui trobar-se a l'atur i buscant feina durant almenys 4 
setmanes seguides? 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

Gens probable 1 

No molt probable 2 

Probable 3 

Molt probable 4 

Fer D48 

Mai ha treballat o ja no treballa i no 
està buscant feina (No suggerir)

5 Anar a D49 

No ho sap (No suggerir) 8 Fer D48 
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D48 SEGUEIX TARGETA 42  Quina probabilitat hi ha de què durant els propers 12 mesos 

vostè hagi de reduir la seva jornada de treball remunerat més del que voldria, perquè hagi 
encarregar-se de la cura d'algun familiar? Si us plau, utilitzi la mateixa targeta. 

 
 
   Gens probable 1 

    No molt probable 2 

   Probable 3 

   Molt probable 4 
 
   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
 
 
PREGUNTAR A TOTHOM  
D49 SEGUEIX TARGETA 42  I durant els propers dotze mesos, quina probabilitat hi ha de què 

passi per algun període en el què no tingui prou diners per atendre les seves necessitats 
domèstiques? Utilitzi la mateixa targeta. 

 
   Gens probable 1 

    No molt probable 2 

   Probable 3 

   Molt probable 4 
 
   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
 
 
D50 SEGUEIX TARGETA 42 I, durant els propers dotze mesos, quina probabilitat hi ha de què 

no rebi l’atenció sanitària que necessitaria si es posa malalt? Utilitzi la mateixa targeta. 
 
 

   Gens probable 1 

    No molt probable 2 

   Probable 3 

   Molt probable 4 
 
   No ho sap (No suggerir) 8 
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 I ara voldríem fer-li algunes preguntes sobre l’edat.  
 
 
E1 En general, a quina edat creu que la gent deixa de ser considerada jove? 
 

ENTREVISTADOR: Si l’entrevistat respon “depèn” o “mai”, accepti la resposta 
com a vàlida i NO insisteixi. Si l’entrevistat proporciona un rang d’edat, pregunti 
per una edat concreta dins del rang. 

 
 

 
                                                 ESCRIURE L’EDAT 
  
 

No contesta (No suggerir) 777 

No ho sap (No suggerir) 888 

Depèn de la persona (No suggerir) 000 

Mai (No suggerir) 222 

 
 
 
 
 
E2 I, en general, a quina edat creu que la gent comença a ser considerada gran? 
 

ENTREVISTADOR: Si l’entrevistat respon “depèn” o “mai”, accepti la resposta 
com a vàlida i NO insisteixi. Si l’entrevistat proporciona un rang d’edat, pregunti 
per una edat concreta dins del rang. 

 
 
 

ESCRIURE L’EDAT 
  
 

No contesta (No suggerir) 777 

No ho sap (No suggerir) 888 

Depèn de la persona (No suggerir) 000 

Mai (No suggerir) 222 
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E3  TARGETA 43 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m quina casella descriu millor el 
grup d’edat al que vostè creu pertànyer. Si considera que pertany al grup dels molt joves, 
triï la primera casella. Si considera que pertany al grup dels molt grans, triï la darrera 
casella. En qualsevol altre cas, triï una de les caselles intermèdies. Només digui’m la lletra 
que apareix a sota del requadre. 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 

 

                                                                                                          A 01 

   B 02 

   C 03 

   D 04 

   E 05 

   F 06 

   G 07 

   H 08 

   J 09 

   No contesta (No suggerir) 77 

   No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
 
 
 
E4 TARGETA 44  Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui’m si té vostè un sentiment de 

pertinença fort o feble vers aquest grup d’edat. Triï la seva resposta d’aquesta targeta en 
què 0 significa un sentiment de pertinença molt feble i 10 significa un sentiment de 
pertinença molt fort. 

 
    

Sentiment de 
pertinença 
molt feble 

       Sentiment de 
pertinença 

molt fort 

No ho sap 
(No 

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

 
No tinc sentiment de pertinença a cap grup / a aquest grup d’edat (No suggerir)       55 
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Ara li formularé algunes preguntes sobre l’estatuts social que la té gent dels diferents 
grups d’edat a la societat. Quan parlo d’estatus social m’estic referint al prestigi o posició 
social en la societat; no em refereixo a la participació en grups o activitats socials. 
 
TARGETA 45  M’agradaria saber com creu vostè que la majoria de la gent a Espanya percep 
l’estatuts de la gent que està en els 20, en els 40 i dels que tenen més de 70 anys. Utilitzant 
aquesta targeta, si us plau, digui’m quin estatus atribuiria la majoria de la gent a...  LLEGIR… 

  
Estatus social 

extremadament 
baix          

Estatus social 
extremadament

alt 

No ho sap 
(No 

suggerir)
E5 

 
... la gent 
que està 
en els 
20? 

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

E6 
 

... la gent 
que està 
en els 
40? 

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

E7 
 

... la gent 
de més 
de 70 
anys? 

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

 
 
Ara li faré algunes preguntes sobre la gent que està en els 20. 
 
TARGETA 46  Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m en una escala de 0 a 10 en quina 
mesura el preocupen les coses que ara li llegeixo. 0 significa que no el preocupa en absolut  i 10 
significa que el preocupa molt. En quina mesura el preocupa...?  LLEGIR… 

  

No em 
preocupa 

en 
absolut          

Em 
preocupa 

molt 

No ho 
sap (No 

suggerir)
E8 

 
... el nivell de 
delinqüència que 
actualment 
caracteritza la 
gent que està en 
els 20? 

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

E9 ...que els 
empresaris 
prefereixin donar 
feina a la gent 
que està en els 
20 en comptes 
de la gent que 
està en els 40 o 
més? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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E10 TARGETA 47  Si us plau, digui'm si creu que les persones que estan en els 20 exerceix 

una influència bona o dolenta sobre els costums i l’estil de vida d’Espanya. Triï la seva 
resposta d’aquesta targeta on 0 significa que exerceixen una influència extremadament 
dolenta i 10 significa que exerceixen una influència extremadament bona.  

 
Exerceixen una 
influència 
extremadament 
dolenta 

       Exerceixen una 
influència 

extremadament 
bona 

No ho sap 
(No 

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

 
 No exerceixen cap influència (No suggerir) 55 
 
 
E11 TARGETA 48 En general, diria vostè que, en l’actualitat, els que estan en els 20 

contribueixen poc o molt a la riquesa econòmica del país? Si us plau, utilitzi aquesta 
targeta en què 0 significa que contribueixen molt poc a la riquesa econòmica del país i 
10 que contribueixen molt a la riquesa econòmica del país. 

 
Contribueixen 
molt poc a la 
riquesa 
econòmica del 
país 

       Contribueixen 
molt a la 
riquesa 

econòmica del 
país 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
 
 
Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes similars sobre la gent de més de 70 anys. 
 
E12 TARGETA 49 Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui’m si creu que en l’actualitat la gent 

de més de 70 anys són una càrrega per a la sanitat pública espanyola. 0 significa no 
suposen una càrrega i 10 significa que suposen una gran càrrega. 

 

No suposen una 
càrrega 

       
Suposen una 
gran càrrega 

No ho sap 
(No 

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

 
 

 
E13 TARGETA 50  I, digui'm, diria vostè que les persones de més de 70 anys exerceixen una 

influència bona o dolenta sobre els costums i l'estil de vida d'Espanya? Triï la seva 
resposta d’aquesta targeta en què 0 significa que exerceixen una influència 
extremadament dolenta i 10 significa que exerceixen una influència extremadament bona. 

 
Exerceixen una 
influència 
extremadament 
dolenta 

       Exerceixen una 
influència 

extremadament 
bona 

No ho sap 
(No 

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

 
 No exerceixen cap influència (No suggerir) 55 
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E14 TARGETA 51  I, en general, diria vostè que, avui dia, les persones de més de 70 anys 
contribueixen poc o molt a la riquesa econòmica del país? Si us plau utilitzi aquesta targeta 
en què 0 significa que contribueixen molt poc a la riquesa econòmica del país i 10 significa 
que contribueixen molt.  

 
Contribueixen 
molt poc a la 
riquesa 
econòmica del 
país 

       Contribueixen 
molt a la 
riquesa 

econòmica del 
país 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
Fins ara li he preguntat només sobre les seves pròpies opinions. Ara li preguntaré sobre 
quina creu que és la opinió de la majoria de la gent a Espanya sobre les persones de 
diferents edats. 
 
TARGETA 52 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m quina probabilitat hi ha de què la 
majoria de gent a Espanya percebi als que estan en els 20...    LLEGIR… 
 

    

No és gens 
probable 
que els 

perce i així b       

És molt 
probable 
que els 
percebi 

així 

No ho 
sap (No 

suggerir)    
E15 ... com gent 

amistosa? 
0 1 2 3 4 8 

E16 ... com gent 
competent? 

0 1 2 3 4 8 

E17 ... com gent amb 
principis? 

0 1 2 3 4 8 

E18 ... amb respecte? 0 1 2 3 4 8 
   
 
SEGUEIX TARGETA 52  Ara pensi en els que tenen més de 70 anys. Utilitzant la mateixa targeta 
si us plau digui’m quina probabilitat hi ha de què la majoria de gent a Espanya percebi a les 
persones de més de 70 anys...   LLEGIR… 
 

    

No és gens 
probable 
que els 

perce i així b       

És molt 
probable 
que els 
percebi 

així 

No ho 
sap (No 

suggerir)    
E19 ... com gent 

amistosa? 
0 1 2 3 4 8 

E20 ... com gent 
competent? 

0 1 2 3 4 8 

E21 ... com gent amb 
principis? 

0 1 2 3 4 8 

E22 ... amb respecte? 0 1 2 3 4 8 
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 E23 TARGETA 53  Si us plau, digui’m en quina mesura creu que la majoria de la gent a 

Espanya consideraria acceptable que nomenessin com a cap seu a una persona de 30 
anys que reunís les condicions per a la feina? Utilitzi aquesta targeta en què 0 significa que 
la majoria de la gent ho consideraria totalment inacceptable i 10 significa que la majoria de 
la gent ho consideraria totalment acceptable. 
 

Totalment 
inacceptable 

       
Totalment 

acceptable 

No ho sap 
(No 

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

 
                  Depèn (No suggerir)       55 
 
 
E24 SEGUEIX TARGETA 53 Y I, si us plau, digui’m en quina mesura creu que la majoria de la 

gent a Espanya consideraria acceptable que nomenessin com a cap seu a una persona de 
70 anys que reunís les condicions per a la feina? Utilitzi aquesta targeta en què 0 significa 
que la majoria de la gent ho consideraria totalment inacceptable i 10 significa que la 
majoria de la gent ho consideraria totalment acceptable. 
 

Totalment 
inacceptable 

       
Totalment 

acceptable 

No ho sap 
(No 

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

 
                  Depèn (No suggerir)       55 
 
 
TARGETA 54  Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m en quina mesura és probable que la 
majoria de gent a Espanya percebi als que estan en els 20...   LLEGIR… 
 

  

No és gens 
probable 
que els 

percebi així    

És molt 
probable 
que els 

percebi així 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
E25 ... amb enveja? 0 1 2 3 4 8 

       
E26 ... amb pena? 0 1 2 3 4 8 

       
E27 ... amb admiració? 0 1 2 3 4 8 

E28 .. amb menyspreu? 0 1 2 3 4 8 
 
 
SEGUEIX TARGETA 54 I ara si us plau digui’m en quina mesura és probable que la majoria de 
gent a Espanya percebi als que tenen més de 70 anys...   LLEGIR… 
 

  

No és gens 
probable que 
els percebi 

així    

És molt 
probable 
que els 

percebi així 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
E29 ... amb enveja? 0 1 2 3 4 8 

 
E30 ... amb pena? 0 1 2 3 4 8 

       
E31 ... amb admiració? 0 1 2 3 4 8 

E32 .. amb menyspreu? 0 1 2 3 4 8 
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A continuació li faré algunes preguntes sobre les seves pròpies opinions sobre gent de 
diferents edats. 
 
 
E33 TARGETA 55  Utilitzant aquesta targeta, digui’m fins a quin punt els seus propis 

sentiments envers la gent que està en els 20 són, en general, positius o negatius. Si us 
plau, digui-m’ho en una escala de 0 de 10, en què 0 significa extremadament negatius i 10 
extremadament positius 

 
 
Extremadament 
negatius  

        
Extremadament 

positius 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
E34 SEGUEIX TARGETA 55  I fins a quin punt els seus propis sentiments envers els que tenen 

més de 70 anys són, en general, positius o negatius? Utilitzi la mateixa targeta. 
 
 
Extremadament 
negatius  

        
Extremadament 

positius 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
TARGETA 56  Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m amb quina freqüència l’any passat 
algú va mostrar prejudicis contra vostè o el va tractar injustament a causa de...  LLEGIR… 
 

    Mai 

 
 
    

 
 
  

Molt 
sovint 

No ho 
sap (No 

suggerir)     
 E35 ... la seva edat? 0 1 2 3 4 8 

        
 E36 
  

... el seu sexe? 0 1 2 3 4 8 

       
 E37 
  

... la seva raça o el 
eu origen ètnic? s 

0 1 2 3 4 8 

      
 
 
 
E38 SEGUEIX TARGETA 56 I amb quina freqüència, si li ha passat en alguna ocasió durant el 

darrer any, ha sentit que algú li va mostrar falta de respecte a causa de la seva edat, per 
exemple ignorant-lo o tractant-lo amb condescendència? Utilitzi la mateixa targeta. 

 

Mai 

 
 
    

 
 
  

Molt 
sov nt i 

No ho 
sap (No 

suggerir)   
0 1 2 3 4 8 
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E39  SEGUEIX TARGETA 56  I, més concretament, amb quina freqüència l’any passat algú l’ha 

tractat malament a causa de la seva edat, per exemple insultant-lo, aprofitant-se de vostè o 
negant-li algun servei? Utilitzi la mateixa targeta. 
ENTREVISTADOR: per “tractar malament” s’entén tant maltractament verbal com 
físic. 

 

Mai 

 
 
    

 
 
  

Molt 
sov nt i 

No ho 
sap (No 

suggerir)   
0 1 2 3 4 8 

  
 
 
Ara li formularé algunes preguntes primer sobre els seus amics i després sobre la seva 
família.  
 
E40  TARGETA 57  Aproximadament, quants amics té vostè que tinguin menys de 30 anys i que 

no siguin familiars seus? Triï la seva resposta d’aquesta targeta. 
 
 
   Cap 1 Anar a E42 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          Fer E41 

   10 o més 5 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
 
E41  TARGETA 58  Quina opció de les d’aquesta targeta descriu millor si pot parlar o no de 

qüestions personals com sentiments, creences o experiències amb qualsevol d’aquests 
amics? 

 
 
   Puc parlar de tot tipus de qüestions personals 01 

   Puc parlar de gairebé tot tipus de qüestions personals 02 

   Puc parlar de moltes qüestions personals 03 

   Puc parlar d’algunes qüestions personals 04 

   Puc parlar d’unes poques qüestions personals 05 

   No puc parlar de cap qüestió personal 06 

   No ho sap (No suggerir) 88 
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PREGUNTAR A TOTS 
E42  TARGETA 59  Aproximadament, quants amics té vostè que tinguin més de 70 anys, i que 

no siguin familiars seus? Triï la seva resposta d’aquesta targeta. 
 
 
   Cap 1 Anar a E44 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          Fer E43 

   10 o més 5 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
 
E43 TARGETA 60  Quina opció de les d’aquesta targeta descriu millor si pot parlar o no de 

qüestions personals com sentiments, creences o experiències amb qualsevol d’aquests 
amics? 

 
   Puc parlar de tot tipus de qüestions personals 01 

   Puc parlar de gairebé tot tipus de qüestions personals 02 

   Puc parlar de moltes qüestions personals 03 

   Puc parlar d’algunes qüestions personals 04 

   Puc parlar d’unes poques qüestions personals 05 

   No puc parlar de cap qüestió personal 06 

   No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
PREGUNTAR A TOTS 
E44 Si us plau, em pot dir la seva edat? 
 
   29 o menys 1 Anar a E47 
    

   30 o més 2 

   No contesta (No suggerir) 7  Fer E45 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 

  
 
E45 Té algun fill o nét amb edats compreses entre els 15 i els 30 anys? 
 
 
   Sí 1 Fer E46 
    

   No 2 

   No contesta (No suggerir) 7  Anar a E47 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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E46  SEGUEIX TARGETA 60   Quina opció de les d’aquesta targeta descriu millor si pot parlar o 

no de qüestions personals com sentiments, creences o experiències amb qualsevol dels 
seus fills o néts? 

 
   Puc parlar de tot tipus de qüestions personals 01 

   Puc parlar de gairebé tot tipus de qüestions personals 02 

   Puc parlar de moltes qüestions personals 03 

   Puc parlar d’algunes qüestions personals 04 

   Puc parlar d’unes poques qüestions personals 05 

   No puc parlar de cap qüestió personal 06 

   No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
PREGUNTAR A TOTS 
E47  Hi ha algun membre de la seva família que tingui més de 70 anys? 
 

NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: El terme “família” inclou tant als que tenen vincles de 
sang amb l'enquestat, com als que estan casats amb ells. 
 

   Sí 1 Fer E48 
    

   No 2 

   No contesta (No suggerir) 7  Anar a E49 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
 
E48 SEGUEIX TARGETA 60  Quina opció de les d’aquesta targeta descriu millor si por parlar o 

no de qüestions personals com sentiments, creences o experiències amb qualsevol 
d’aquests membres de la seva família? 

 
   Puc parlar de tot tipus de qüestions personals 01 

   Puc parlar de gairebé tot tipus de qüestions personals 02 

   Puc parlar de moltes qüestions personals 03 

   Puc parlar d’algunes qüestions personals 04 

   Puc parlar d’unes poques qüestions personals 05 

   No puc parlar de cap qüestió personal 06 

   No ho sap (No suggerir) 88 
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PREGUNTAR A TOTS 
E49 Durant l’últim mes, ha realitzat algun tipus de treball, sigui de forma remunerada o 

voluntària? 
 

EN CAS AFIRMATIU: Era un treball només remunerada, només voluntari, o les dues 
coses? 

 
Sí – Només remunerat 1   

Sí – Només voluntari 2  HACER E50 

Sí – Remunerat i voluntari 3   

No – Cap de les dues coses 4 

No ho sap (No suggerir) 8 
IR A E52 

 
 
 
E50 TARGETA 61 Quant d’aquest temps el va passar treballant amb companys o voluntaris 

que estiguessin en els 20? Triï la resposta d’aquesta targeta. 
 

NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: “aquest temps” es refereix al treball fet en l’últim mes, 
segons la pregunta E49. Si l’entrevistat no té amics en aquest grup d’edat, escriure el codi 
1, “En cap moment, o en gairebé cap moment”. 

 
   En cap moment, o en gairebé cap moment 1 

   En algun moment 2 

   Bona part del temps 3 

   Tot o gairebé tot el temps 4 

   No ha treballat amb altres persones durant l’últim mes (No suggerir) 5 

   No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
 
E51 SEGUEIX TARGETA 61  I quant d’aquest temps el va passar treballant amb companys o 

voluntaris de més de 70 anys? Utilitzi la mateixa targeta. 
 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: “aquest temps” es refereix al treball fet en l’últim mes, 
segons la pregunta E49. Si l’entrevistat no té amics en aquest grup d’edat, escriure el codi 
1, “En cap moment, o en gairebé cap moment”. 

 
   En cap moment, o en gairebé cap moment 1 

   En algun moment 2 

   Bona part del temps 3 

   Tot o gairebé tot el temps 4 

   No ha treballat amb altres persones durant l’últim mes (No suggerir) 5 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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PREGUNTAR A TOTS 
E52 TARGETA 62 I, en general, com veu vostè a les persones que avui dia estan en els 20 i 

als majors de 70 anys a Espanya? Si us plau, respongui utilitzant aquesta targeta. 
 
CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 

 
 Veig als que estan 20 i als majors de 70 anys com: 
 
   Un solo grup 1         (A) 

   Dos grups diferents que pertanyen a la mateixa comunitat 2         (B) 

   Dos grups diferents que no pertanyen a la mateixa comunitat 3         (C) 

   Només com a individus, i no com a grups 4         (D) 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
E53 TARGETA 63  Si us plau digui’m com d’important és per vostè no tenir prejudicis envers 

les persones d’altres grups d’edat. Utilitzi aquesta targeta en què 0 significa “no és gens 
important per a mi” i 10 “és extremadament important per a mi” 

 

No és gens 
important 
per a mi 

       És 
extremadament 

important 
per a mi 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
E54 SEGUEIX TARGETA 63  I ara, si us plau, digui’m com és d’important per a vostè que 

altres el vegin com algú sense prejudicis envers les persones d’altres grups d’edat. 
 

No és gens 
important 
per a mi 

       És 
extremadament 

important 
per a mi 

No ho sap 
(No 

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

 
 
 
E55  TARGETA 64  En quina mesura creu vostè que, a Espanya, la discriminació per raons 

d’edat – ja sigui per ser joves o grans – és un problema seriós, si és que és un problema? 
Triï la seva resposta d’aquesta targeta. 

 
      Molt seriós 1 

   Bastant seriós 2 

   No molt seriós 3 

   Gens seriós 4 

   Depèn (No suggerir) 5 

 A Espanya no hi ha discriminació per raons d’edat en absolut (No suggerir) 6 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre vostè i sobre la resta de persones que viuen 
amb vostè en aquesta llar. 
 
 
F1  Inclòs vostè, quantes persones, adults i nens, viuen habitualment en aquesta casa? 
 
       ANOTAR EL NÚMERO: __ __ 

No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
ENTREVISTADOR: EN LA GRAELLA, ANOTI LES DADES DE L’ENQUESTAT (NOMÉS 
F2/F3) I A CONTINUACIÓ LES DE LA RESTA DELS HABITANTS DEL DOMICILI (DE LA F2 A 
LA F4), DE MAJOR A MENOR EDAT. 
 
PER LLAR ENTENEM: TOTES LES PERSONES QUE VIUEN EN UNA MATEIXA ADREÇA,  
EXCLOENT LES PERSONES QUE HAGIN ESTAT ABSENTS DURANT MÉS DE 6 MESOS.   
 
PER A FACILITAR LA FEINA POT AFEGIR ELS NOMS O LES INICIALS DE LA RESTA DELS 
MEMBRES DE LA CASA EN LA CEL·LA INDICADA. 
 
 
F2  ANOTAR EL SEXE  
 
F3  Quin any va néixer? 
 

ANOTAR’L: __ __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 8888 

 
 
F4  MOSTRAR TARGETA 65  Utilitzant aquesta targeta, quina relació té aquesta persona amb 
vostè? 
 
 
[PROGRAMADOR: Aquesta pàgina (preguntes F1-F4) s’omple a la següent pàgina (graella 
de la llar)] 
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ANOTAR EN PRIMER LLOC L’ENTREVISTAT. DEMÉS MEMBRES ANOTAR DE MAJOR A MENOR EDAT ---------------------  
Nº d’individu 01 

(entrevistat) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
OPCIONAL:  
1er nom  o inicials  

      

       
F2 Sexe        
Home 1 1 1 1 1 1 
Dona 2 2 2 2 2 2 
       
F3  Quin any va néixer?                         

       
F4  Relació        
Marit/ dona/ parella  01 01 01 01 01 
Fill/filla (siguin seus o de la 
seva parella, incloent 
adoptats o en acolliment) 

 02 02 02 02 02 

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

 03 03 03 03 03 

Germà/na (incloent  
adoptius, germanastres, en 
acolliment) 

 04 04 04 04 04 

Altra relació de parentiu  05 05 05 05 05 
Altra relació sense parentiu  06 06 06 06 06 
No ho sap (No suggerir)  88 88 88 88 88 

 
ANOTAR EN PRIMER LLOC L’ENTREVISTAT. DEMÉS MEMBRES ANOTAR DE MAJOR A MENOR EDAT ---------------------  
Nº d’individu 07 

(entrevistat) 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
OPCIONAL:  
1er nom  o inicials  

      

       
F2 Sexe        
Home 1 1 1 1 1 1 
Dona 2 2 2 2 2 2 
       
F3  Quin any va néixer?                         

       
F4  Relació        
Marit/ dona/ parella  01 01 01 01 01 
Fill/filla (siguin seus o de la 
seva parella, incloent 
adoptats o en acolliment) 

 02 02 02 02 02 

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

 03 03 03 03 03 

Germà/na (incloent  
adoptius, germanastres, en 
acolliment) 

 04 04 04 04 04 

Altra relació de parentiu  05 05 05 05 05 
Altra relació sense parentiu  06 06 06 06 06 
No ho sap (No suggerir)  88 88 88 88 88 
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F5  MOSTRAR TARGETA 66  Quina d’aquestes frases que apareixen en aquesta targeta descriu 
millor el lloc on vostè viu? 

 
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  (No suggerir) 8 

 
 
F6  Quin és el nivell d’estudis més alt que ha assolit? ENTREVISTADOR: ANOTAR 
LITERALMENT I PRE-CODIFICAR. 
NOTA PER A CODIFICACIÓ: COMPROVAR QUE LA PRE-CODIFICACIÓ ÉS CORRECTA. 
 

ANOTAR AMB TOT DETALL Y DESPUÉS CODIFICAR 
 ____________________________________________________________________ 
 

Sense estudis/analfabet      00   Anar a F7 
Estudis primaris sense acabar     01   Anar a F7 
Certificat d’escolaritat      02   Anar a F7 
Fins a 5è d’EGB       03   Anar a F7 

 
 
 
 
 
 
 

Fer F6a 

Antiga primària completa     04 
EGB o ESO       05 
Batxillerat elemental      06 
FP1 i Ensenyament Tècnic Professional o equivalent   07 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent    08 
FP2 o equivalent       09 
Estudis superiors de 2 o 3 anys (en centres   
d’estudis no reglats)      10 
Arquitecte i Enginyer Tècnic     11 
Diplomat d’altres escoles universitàries o equivalent  12 
Arquitecte o Enginyer Superior     13 
Llicenciat        14 
Estudis de postgrau o especialització    15 
Doctorat        16 
No ho sap  (No suggerir)      88   Anar a F7 

 
  
F6a  MOSTRAR TARGETA 68  Pensi en els estudis de major nivell que hagi finalitzat. En quina 
de les següents disciplines els ubicaria? 

 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: Si el nivell més alt de l’entrevistat està en més d’una 
disciplina, codificar com 01. 
 

General o camp no específic       01 
Art – belles arts o arts aplicades      02 
Humanitats – idiomes, filologia, clàssiques, història, teologia, etc.  03 
Estudis tècnics o d’enginyeria, incloent arquitectura i  
urbanisme, indústria, aeronàutica, enginyeria naval, construcció, etc. 04 
Agricultura i silvicultura, forestals      05 
Formació del professorat o educació      06 
Ciències, matemàtiques, informàtica, etc.     07 
Medicina, serveis de salut, infermeria, etc.     08 
Econòmiques, comerç, administració d’empreses, comptabilitat, etc.  09 
Estudis socials i del comportament, administració pública,  
mitjans de comunicació, cultura, estudis de l’esport i de l’oci,  
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hostaleria i turisme, etc.        10 
Dret i estudis jurídics        11 
Serveis de cura personal – catering, llar, perruqueria, etc.   12 
Ordre públic i seguretat – policia, forces armades, bombers, etc.  13 
Transport i telecomunicacions       14 
No ho sap  (No suggerir)        88 

 
 
 
PROGRAMADOR:  PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F7  Aproximadament, durant quants anys o cursos complets ha estudiat vostè, sigui a temps 
parcial o complet? Indiqui’m els anys o cursos complets sumant com mig any aquells en què hagi 
estat estudiant  a temps parcial, és a dir, mentre treballava.  
Si us plau, indiqui-ho en anys escolars complets i no s’oblidi d’incloure els anys d’ensenyament 
obligatori. 
ENTREVISTADOR: NO estem preguntant 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 número d’anys durant els que va interrompre els 
seus estudis) per arribar al número d’anys que ha estat estudiant a temps complet. 
Sumi les fraccions d’any i arrodoneixi la resposta a la xifra sencera més propera.. 
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88 

 
 
 
F8a  MOSTRAR TARGETA 69  Utilitzant aquesta targeta, em podria dir en quines d’aquestes 
situacions s’ha trobat vostè en els darrers set dies?   
INSISTIR:  Alguna altra?   
RESPOSTA MÚLTIPLE: ANOTAR TOT EL QUE DIGUI I MARCAR TOTS ELS QUE 
CORRESPONGUIN. TOT TREBALL REMUNERAT HA D’ANAR EN CODI 1 (encara que 
estigués absent del treball en la darrera setmana si té treball al que tornar) 
PROGRAMADOR: EL SALT DEL CODI 6 AL 8 NO ÉS UN ERROR. 

 
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, 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02, 
En situació d’atur i buscant feina activament      03,  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04, 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05, 
Jubilat           06, 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08, 
Una altra  (No suggerir)         09, 
No ho sap  (No suggerir)         88, 

 
 
 
F8b  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR D’F8a: 
 

MÉS D’UN CODIFICAT A F8a  1      Fer F8c  
NOMÉS UN CODIFICAT A F8a  2      Anar a F8d 
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F8c SEGUEIX TARGETA 69  I quina d'aquestes descriu millor la seva situació en els darrers set 
dies? Si us plau, elegeixi només una d’aquestes. 
 
 CODIFICAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

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 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra  (No suggerir)         09 
No ho sap  (No suggerir)         88 
 

 
 
F8d  ENTREVISTADOR:  CODIFICAR SEGONS F8a: 
  

 L’entrevistat té una ocupació remunerada   
   (codi 01 a F8a) 1 Anar a F12    

   L’entrevistat no té una ocupació remunerada 
   (tots els que no tinguin el codi 01 a F8a) 2 Fer F9 
 
 
 
F9  Em permet verificar les dades? Ha realitzat algun treball remunerat d’una hora o més en als 
darrers 7 dies?  NO LLEGIR 
 

Sí    1     Anar a F12 
No    2 Fer F10 No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
 
F10  Ha tingut en algun moment un treball remunerat?  NO LLEGIR 
 

Sí    1     Fer F11 
No    2 Anar a F27 No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
 
F11  Quin any va tenir el seu últim treball remunerat?      
 

ANOTAR L’AÑY: __ __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 8888 
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ENTREVISTADOR: Si l’entrevistat està actualment treballant (codi 01 a F8a o codi 1 a F9), 
fer F12 a F25a sobre el seu treball actual; si no té un treball remunerat però el va tenir en el 
passat (codi 1 a F10), fer F12 a F25a sobre aquest darrer treball. 
 
 
F12  En la seva feina principal, vostè és/era…?  LLEGIR … 
 

... treballador per compte d’altri  1     Anar a F14 
treballador per compte propi,   2     Fer F13 
o treballa/va a un negoci familiar? 3  
No ho sap  (No llegir)   8  Anar a F14 

 
 
F13  Quants empleats  té/tenia vostè?      
    

Anar a F15 ANOTAR Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (No suggerir) 88888 

 
 
PROGRAMADOR:  FER SI DIU PER COMPTE D’ALTRI O NEGOCI FAMILIAR O NO HO SAP 
(codis 1, 3, 8 a F12) 
F14  Té/tenia un contracte laboral...?  LLEGIR … 
 

…indefinit,    1   
temporal,     2 
o no té/tenia contracte?  3 
No ho sap  (No llegir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  FER PROGRAMADOR:  A TOTHOM ELS QUE ESTAN TREBALLANT / 
HAN TREBALLAT PRÈVIAMENT (codi 01 a F8a, a F9, o a F10) 
F15  Incloent vostè, quants empleats hi ha/havia habitualment al seu lloc de treball? LLEGIR …
  
 

…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 

 
 
F16  En la seva feina principal, és/era vostè responsable de supervisar el treball d’altres 
empleats? NO LLEGIR 
 

Sí    1     Fer F17 
No    2 Anar a F18 No ho sap  (No suggerir) 8 

 
 
F17  Quants empleats estan/estaven al seu càrrec? 
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 88888 
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PROGRAMADOR:  FER PROGRAMADOR:  A TOTHOM ELS QUE ESTAN TREBALLANT / 
HAN TREBALLAT PRÈVIAMENT (codi 01 a F8a, a F9, o a F10). 
 
MOSTRAR TARGETA 70  A continuació li llegiré un llistat 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 al treball li permeten/permetien...  LLEGIR … 
 
 

No tinc/tenia 
cap influència      

Tinc/tenia
un control

total

No 
ho 
sap 
(No 

llegir)
             
F18  ...decidir com organitzar el seu 
treball diari 

 
00 

 
01 

 
02

 
03

 
04 

 
05 

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

F19  …influir en les decisions que 
afecten les activitats de la 
organització 

 
00 

 
01 

 
02

 
03

 
04 

 
05 

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

             
 
 
F20  Sense comptar les hores extres, remunerades o no, quantes hores de treball a la setmana 
consten/constaven en el contracte del seu treball principal? 
  

ANOTAR Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 888 

 
 
F21  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? 
 

ANOTAR Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 888 

 
 
F22  A què es dedica/dedicava l’empresa o entitat on vostè treballa/treballava? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F23   TARGETA 71  Per a quin dels tipus d’organitzacions d’aquesta targeta treballa / ha 

treballat vostè? 
 ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Govern central, autonòmic o local     01 
Una altra administració pública (com ara educació o sanitat)  02 
Empresa estatal        03 
Empresa privada        04 
Treballador per compte propi      05 
Altre         06 
No ho sap (No suggerir)       08 
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F24  Com definiria el càrrec o lloc de seu treball principal? 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F25  En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa/feia la major part del temps? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F25a Quin tipus de formació o de titulació requereix/requeria aquest treball? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F26  En els darrers 10 anys, ha realitzat algun treball remunerat a un altre país durant al menys 6 
mesos?  NO LLEGIR 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F27  En algun moment de la seva vida ha estat a l’atur i buscant feina durant un període de més 
de tres mesos?  NO LLEGIR 
    

Sí     1    Fer F28 
No     2 Anar a F30 
No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
 
F28  Algun d’aquests períodes ha durat 12 mesos o més?  NO LLEGIR 
  

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
 
F29  Algun d’aquests períodes ha tingut lloc en els últims 5 anys?  NO LLEGIR 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: aquestes períodes es refereixen a períodes de més de 3 
mesos a F27. 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F30   Està o ha estat afiliat a un sindicat o organització similar? 
 

SI DIU QUE SÍ: Ho està actualment o ho ha estat prèviament? 
 

Sí, ho estic    1 
Sí, ho he estat   2 
No     3 
No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
F31  MOSTRAR TARGETA 72  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. 
 

Salaris o ingressos del treball per compte d’altri   01 
Salaris o ingressos del treball per compte propi (excloses  
les explotacions agrícoles)      02 
Salaris o ingressos procedents d’explotacions agrícoles  03 
Pensions         04 
Prestacions per atur o indemnització per acomiadament  05 
Altres ajuts o prestacions socials     06 
Rendes d’inversions, estalvis, assegurances o propietats  07 
Altres fonts d’ingressos       08 
No contesta  (No suggerir)      77 
No ho sap  (No suggerir)       88 

 
 
F32   TARGETA 73  Utilitzant aquesta targeta, si vostè suma els ingressos procedents 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. 

 
J     01 
R     02 
C     03 
M     04 
F     05 
S     06 
K     07 
P     08 
D     09 
H      10 
No contesta  (No suggerir) 77 
No ho sap (No suggerir)  88 

 
 
 Aproximadament 

SETMANAL 
Aproximadament 

MENSUAL 
Aproximadament 

ANUAL 
J 180€ o menys 700€ o menys 8.000€ o menys 
R Entre més de 180€ i 240€ Entre més de 700€ i 900€ Entre més de 8.000€ i 11.000€ 
C Entre més de 240€ i 320€ Entre més de 900€ i 1.200€ Entre més de 11.000€ i 14.000€ 
M Entre més de 320€ i 380€ Entre més de 1.200€ i 1.400€ Entre més de 14.000€ i 17.000€ 
F Entre més de 380€ i 450€ Entre més de 1.400€ i 1.700€ Entre més de 17.000€ i 20.000€ 
S Entre més de 450€ i 520€ Entre més de 1.700€ i 1.900€ Entre més de 20.000€ i 23.000€ 
K Entre més de 520€ i 610€ Entre més de 1.900€ i 2.300€ Entre més de 23.000€ i 27.000€ 
P Entre més de 610€ i 730€ Entre més de 2.300€ i 2.700€ Entre més de 27.000€ i 33.000€ 
D Entre més de 730€ i 920€ Entre més de 2.700€ i 3.500€ Entre més de 33.000€ i 41.000€ 
H Més de 920€ Més de 3.500€ Més de 41.000€ 
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F33  MOSTRAR TARGETA 74  Quina de les afirmacions d’aquesta targeta descriu millor a com 
se sent respecte als ingressos de la seva llar en l’actualitat? 
  

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 
 

 
F34  MOSTRAR TARGETA 75  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. 
 

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

    

F35  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE F4: 
 

ENTREVISTAT VIU AMB MARIT/DONA/PARELLA  
(codi 01 a F4)       1 Fer F36  

NO VIU EN PARELLA      2 Anar a F49 
 
 
 
F36 TARGETA 76  Quin és el nivell d’estudis més alt que ha assolit el seu marit/dona/parella? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Sense estudis/analfabet      00   
Estudis primaris sense acabar     01 
Certificat d’escolaritat      02 
Fins a 5è d’EGB       03 
Antiga primària completa     04 
EGB o ESO       05 
Batxillerat elemental      06 
FP1 i Ensenyament Tècnic Professional o equivalent   07 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent    08 
FP2 o equivalent       09 
Estudis superiors de 2 o 3 anys (en centres   
d’estudis no reglats)      10 
Arquitecte i Enginyer Tècnic     11 
Diplomat d’altres escoles universitàries o equivalent  12 
Arquitecte o Enginyer Superior     13 
Llicenciat        14 
Estudis de postgrau o especialització    15 
Doctorat        16 
No ho sap  (No suggerir)      88 
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F37a   TARGETA 77  En quina d’aquestes situacions s’ha trobat el seu marit/dona/parella en els 
últims 7 dies? RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TOT EL QUE DIGUI. 
INSISTIR:  Alguna altra? 
PROGRAMADOR: EL SALT ENTRE EL CODI 6 I EL 8 NO ÉS UN ERROR 

 
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, 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02, 
En situació d’atur i buscant feina activament      03,  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04, 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05, 
Jubilat           06, 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08, 
Una altra  (No suggerir)         09, 
No ho sap  (No suggerir)         88, 
 

 
 
F37b  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F37a: 
   

MÉS D’UN CODI A F37a   1 Fer F37c 

NOMÉS UN CODI A F37a   2 Anar a F38 o F39 segons cas 
 
 
  
F37c  SEGUEIX TARGETA 77  I quina d'aquestes descriu millor la seva situació en els darrers 7 

dies? Si us plau, elegeixi només una d’aquestes. 
 

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 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra           09 
No ho sap  (No suggerir)         88 
 

 
 
PROGRAMADOR:  FER SI NO TÉ UN TREBALL REMUNERAT A F37a (codis  02-09, 88). ELS 
QUE TINGUIN UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F37a), ANAR A F39 
 
F38 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?  NO LLEGIR 
 

Sí     1    Fer F39 
No     2 Anar a F49 No ho sap (No suggerir)  8 
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PROGRAMADOR:  FER SI LA PARELLA TÉ UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F37a o 
codi 1 a F38) 
F39  Com definiria el càrrec o lloc del treball principal del seu marit/dona/parella? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F40 En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa el seu marit/dona/parella la major part del 
temps? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F41 Quin tipus de formació o de qualificacions requereix aquest treball? 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F41a   TARGETA 77a  Per a quin dels tipus d’organitzacions d’aquesta targeta treballa / ha 

treballat el seu marit/dona/parella? 
 ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Govern central, autonòmic o local     01 
Una altra administració pública (com ara educació o sanitat)  02 
Empresa estatal        03 
Empresa privada        04 
Treballador per compte propi      05 
Altre         06 
No ho sap (No suggerir)       08 

 
 
 
F42  En su trabajo principal, ¿su marido/mujer/pareja es…?  LEER… 
 

... trabajador/a por cuenta ajena,  1     Ir a F44 
trabajador/a por cuenta propia,   2     Hacer F43 
o trabaja en un negocio familiar? 3  
No sabe  (No leer)    8  Ir a F44 

 
 
 
F42  En la seva feina principal, el seu marit/dona/parella és…?  LLEGIR… 
 

... treballador per compte d’altri,  1     Anar a F44 
treballador per compte propi,   2     Fer F43 
o treballa a un negoci familiar?  3  
No ho sap (No llegir)    8  Anar a F44 
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F43 Quants empleats té el seu marit/dona/parella, si és que en té?   
 

ANOTAR Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (No suggerir) 88888 

 
 
 
PROGRAMADOR:  FER SI LA PARELLA TÉ UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F37a o 
codi 1 a F38) 
F44  En el seu treball principal, el seu marit/dona/parella és responsable de supervisar el treball 
d’altres empleats?  NO LLEGIR 
 

Sí     1    Fer F45 
No     2 Anar a F46 No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
 
F45  Quants empleats estan al càrrec del seu marit/dona/parella?  
 

ANOTAR Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (No suggerir) 88888 

 
 
 
PROGRAMADOR:  FER SI LA SEVA PARELLA TÉ UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a 
F37a o codi 1 a F38)  
TARGETA 78  A continuació li llegiré un llistat d’activitats relacionades amb la vida laboral del seu 
marit/dona/parella. Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt la direcció o els 
seus caps al treball li permeten...  LLEGIR … 
 
 

No té cap 
influència      

Té
un control

total

No 
ho 
sap 
(No 

llegir)
             
F46  ...decidir com organitzar el seu 
treball diari 

 
00 

 
01 

 
02

 
03

 
04 

 
05 

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

F47  …influir en les decisions que 
afecten les activitats de la 
organització 

 
00 

 
01 

 
02

 
03

 
04 

 
05 

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

 
 
F48  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. 
 

ANOTAR Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (No suggerir) 888 
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FER A TOTHOM 
F49   TARGETA 79  Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit el seu pare? Si us plau, 

utilitzi aquesta targeta. 
 

Sense estudis/analfabet      00   
Estudis primaris sense acabar     01 
Certificat d’escolaritat      02 
Fins a 5è d’EGB       03 
Antiga primària completa     04 
EGB o ESO       05 
Batxillerat elemental      06 
FP1 i Ensenyament Tècnic Professional o equivalent   07 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent    08 
FP2 o equivalent       09 
Estudis superiors de 2 o 3 anys (en centres   
d’estudis no reglats)      10 
Arquitecte i Enginyer Tècnic     11 
Diplomat d’altres escoles universitàries o equivalent  12 
Arquitecte o Enginyer Superior     13 
Llicenciat        14 
Estudis de postgrau o especialització    15 
Doctorat        16 
No ho sap  (No suggerir)      88 

 
 
 
F50 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 F52 
Treballador per compte propi   2 Fer F51 
No treballava     3     Anar a F55 
Pare mort/absent quan ell/a tenia  
14 anys (No suggerir)    4     Anar a F55 
No ho sap  (No suggerir)    8     Anar a F53 

 
 
 
F51 Quants empleats tenia el seu pare al seu càrrec?  NO LLEGIR 
 

Cap     1 
Entre 1 i 24    2 
25 o més    3 

 
Anar a F53 

No ho sap  (No suggerir)  8 
 
 
 
PROGRAMADOR:  FER SI EL PARE TREBALLAVA PER COMPTA D’ALTRI (codi 1 a F50) 
F52  Era el seu pare responsable de supervisar el treball d’altres empleats?  NO LLEGIR 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 
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PROGRAMADOR:  FER SI EL SEU PARE TREBALLAVA O NO HO SAP (codis  1, 2 o 8 a F50) 
F53  I, seguint amb el seu pare, com definiria el seu càrrec o lloc del treball principal?   
 

ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F54   TARGETA 80  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? 
 

ENTREVISTADOR: els entrevistats han d’escollir una resposta per sí mateixos. Si fos 
necessari, afegeix: “No hi ha una resposta correcta o incorrecta. Senzillament ha 
d’escollir la que cregui que s’ajusta millor”. 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA 

 
   Ocupacions professionals i tècniques 
   com: metge – professor – enginyer 
   – artista – director financer 01 

   Ocupacions administratives d’alta direcció 
   com: executiu de banca – executiu d’una gran empresa – 
   alt càrrec de l’administració pública – delegat sindical 02 

   Treballs d’oficina 
   com: secretari – administratiu – comptable 03 

   Comercials 
   com: director de vendes – propietari d’una botiga – 
   dependent d’una botiga – agent d’assegurances 04 

   Ocupacions relacionades amb el sector serveis 
   com: propietari d’un restaurant – agent de policia – 
   cambrer – cuidador –  perruquer – forces armades 05 

   Treballador qualificat  
   com: capatàs – mecànic – copista – 
   torner o fresador – electricista 06 

   Treballador semi-qualificat 
   com: paleta – conductor d’autobusos – 
   operari en una fàbrica de conserves – fuster – 
   treballador de metal·lúrgia – forner 07 

   Treballador no qualificat 
   com: peó – mosso de càrrega o descarregador 
   treballador de fàbrica no qualificat 08 
 

   Treballs agrícoles 
   com: treballador agrícola o ramader – 
   jornaler – conductor de tractors – pescador 09 
 
   No ho sap (No suggerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM  
F55   MOSTRAR TARGETA 81  Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit la seva mare? 

Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
    

Sense estudis/analfabet      00   
Estudis primaris sense acabar     01 
Certificat d’escolaritat      02 
Fins a 5è d’EGB       03 
Antiga primària completa     04 
EGB o ESO       05 
Batxillerat elemental      06 
FP1 i Ensenyament Tècnic Professional o equivalent   07 
Batxillerat superior, BUP, o equivalent    08 
FP2 o equivalent       09 
Estudis superiors de 2 o 3 anys (en centres   
d’estudis no reglats)      10 
Arquitecte i Enginyer Tècnic     11 
Diplomat d’altres escoles universitàries o equivalent  12 
Arquitecte o Enginyer Superior     13 
Llicenciat        14 
Estudis de postgrau o especialització    15 
Doctorat        16 
No ho sap  (No suggerir)      88 

 
 
 
F56   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 F58 
Treballadora per compte propi   2 Fer F57 
No treballava     3     Anar a F61 
Mare mort/absent quan ell/a tenia  
14 anys (No suggerir)    4     Anar a F61 
No ho sap (No suggerir)    8     Anar a F59 

 
 
 
F57  Quants empleats tenia la seva mare al seu càrrec? NO LLEGIR 
 

Cap     1 
Entre 1 i 24    2 
25 o més    3 

 
Anar a F59 

No ho sap  (No suggerir)  8 
 
 
 
PROGRAMADOR:  FER SI LA MARE TREBALLAVA PER COMPTE D’ALTRI (codi 1 a F56) 
F58   Era la seva mare responsable de supervisar el treball d’altres empleats? NO LLEGIR 
  

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 
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PROGRAMADOR:  FER SI LA MARE TREBALLAVA O NO HO SAP (codis 1, 2 o 8 a F56) 
F59  I, seguint amb la seva mare, com definiria el seu càrrec o lloc del treball principal?   

 
ANOTAR AMB TOTS ELS DETALLS 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
F60   TARGETA 82  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? 
 

ENTREVISTADOR: els entrevistats han d’escollir una resposta per sí mateixos. Si fos 
necessari, afegeix: “No hi ha una resposta correcta o incorrecta. Senzillament ha 
d’escollir la que cregui que s’ajusta millor”. 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTAR NOMÉS UNA RESPOSTA 

 
   Ocupacions professionals i tècniques 
   com: metgessa – professora – enginyera 
   – artista – directora financera 01 

   Ocupacions administratives d’alta direcció 
   com: executiva de banca – executiva d’una gran empresa – 
   alt càrrec de l’administració pública – delegada sindical 02 

   Treballs d’oficina 
   com: secretària – administrativa – comptable 03 

   Comercials 
   com: directora de vendes – propietària d’una botiga – 
   dependenta d’una botiga – agent d’assegurances 04 

   Ocupacions relacionades amb el sector serveis 
   com: propietària d’un restaurant – agent de policia – 
   cambrera – cuidadora –  perruquera – forces armades 05 

   Treballadora qualificada  
   com: capatàs – mecànica – copista – 
   tornera o fresadora – electricista 06 

   Treballador semi-qualificada 
   com: paleta – conductora d’autobusos – 
   operària en una fàbrica de conserves – fustera – 
   treballadora de metal·lúrgia – fornera 07 

   Treballadora no qualificada 
   com: peó – mossa de càrrega o descarregadora 
   treballadora de fàbrica no qualificat 08 
 

   Treballs agrícoles 
   com: treballadora agrícola o ramadera – 
   jornalera – conductora de tractors – pescadora 09 
 
   No ho sap (No suggerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM  
F61   Durant els últims dotze mesos, ha assistit vostè a algun curs, seminari o conferència per tal 

de millorar els seus coneixements o habilitats laborals?  NO LLEGIR 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
[Versió A] 
F62 TARJETA 83  Puc preguntar-li quin és el seu estat civil??  ¿ Quina de les descripcions 

següents en aquesta targeta es correspon amb el seu estat actual? 
 ENTREVISTADOR: DEMANAR EL CODI PRIORITARI SI ÉS NECESSARI 
 

Casat/da 01 

Inscrit/a com a parella de fet 02 
FER F63  

Separat/a (encara legalment casat/da) 03 

Separat/da (encara inscrit/a com a parella de fet) 04 

Divorciat/da 05 

Vidu/a 06 

Anteriorment inscrit/a com a parella de fet ara dissolta 07 

Anteriorment inscrit/a com a parella de fet, la seva parella va 
morir 08 

Mai s’ha casat. I mai s’ha inscrit com a parella de fet 09 

Refusa (No suggerir) 77 

No ho sap (No suggerir) 88 

ANAR A F64  

 
 
F63 Viu vostè actualment amb el seu marit/esposa/parella de fet? 
 
   Sí 1 ANAR A F65 
    

   No 2 

   Refusa (No suggerir) 7  FER F64 

   No ho sap (No suggerir) 8 
  
F64  Viu vostè actualment en parella? 
 
   Sí 1 ANAR A F67 
    

   No 2 

   Refusa (No suggerir) 7  FER F65 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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F65 ENTREVISTADOR PRENDRE COM A REFERÈNCIA F62 I F63 I CODIFICAR:  
  
ENTREVISTAT INSCRIT COM A PARELLA DE FET (02 A F62)  
I VIVINT EN PARELLA (CODI 1 A F63)     1 ANAR A F68  

  
  

A TOTS ELS ALTRES 2 FER F66 
 
 
 
F66  Em permet verificar les dades? Ha viscut alguna vegada en parella sense estar casat/da 

amb aquella persona? 
 
   Sí 1 

   No 2 

   Refusa (No suggerir) 7 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
F67 ENTREVISTADOR PRENDRE COM A REFRÈNCIA F62 I CODIFICAR:  
 

  ENTREVISTAT DIVORCIAT O ‘MAI S’HA CASAT I 
  MAI INSCRIT COM A PARELLA DE FET’ (F62 = 05 o 09)  1 ANAR A F69  
 
    A TOTS ELS ALTRES  2 FER F68 
 
 
F68  Puc fer una comprovació, ha estat vostè alguna vegada divorciat/da? 
 
   Sí 1 

   No 2 

   Refusa (No suggerir) 7 

   No ho sap (No suggerir) 8 
 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F69   PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DEL QUADRE DE LA LLAR:  
   

ENTREVISTAT TÉ FILLS SEUS VIVINT A CASA 
(codi 02 en alguna columna d’F4)     1     Anar a F71 
NO TÉ FILLS VIVINT A CASA     2 Fer F70 

 
 
F70   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?  NO LLEGIR 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (No suggerir)  8 
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A TOTS  
F71  Té telèfon fix en el seu domicili? 
 

Sí 1 

No 2 

No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
F72 Té vostè telèfon mòbil propi? 
  

Sí 1 

No 2 

No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
F73 Utilitza alguna vegada Internet per trucar per telèfon des de casa? 
 

Sí 1 

No 2 

(No té Internet a casa (No suggerir) 5 

No ho sap (No suggerir) 8 
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ENTREVISTADOR ANOTAR DATA ACABAMENT ENTREVISTA:  
           /            /          (dia/mes/any) 
 
 
ENTREVISTADOR ANOTAR HORA ACABAMENT ENTREVISTA: 
                          (Format 24 hores) 
 
 
 
 
NOTA:  procedir ara a administrar les seccions G i H  
 
 
PROGRAMADOR / ENTREVISTADOR: 
 

VERSIÓ CARA A CARA: 
         A    - 1 

        B    - 2 
        C    - 3 

UTILITZAR LES TARGETES COM ESTÀ ASSENYALAT: 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTADOR: UN COP HAGI ACABAT, RESPONGUI VOSTÈ LA SECCIÓ J QUE  
APAREIX  A CONTINUACIÓ. 
 
AQUESTES PREGUNTES HAN DE SER CONTESTADES PER 
L’ENTREVISTADOR
 
PREGUNTES SOBRE LA SEVA IMPRESSIÓ GENERAL DE L’ENTREVISTA 
 
I1  L’entrevistat ha demanat aclariments en alguna de les preguntes? 
 

Mai    1 
Quasi mai   2 
Alguna vegada  3 
Sovint   4 
Molt sovint   5 
No ho sé   8 

 
 
I2  Has tingut la impressió de 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 
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I3  Has tingut la impressió de 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 

 
 
 
I4  En general, has tingut la sensació que l’entrevistat entenia les preguntes? 
 

Mai    1 
Quasi mai   2 
Alguna vegada  3 
Sovint   4 
Molt sovint   5 
No ho sé   8 

 
 
 
I5  Hi havia algú més present que interferís amb l’entrevista? 
 

SÍ    1    Fer I6 
NO    2     Anar a I7 

 
 
 
I6  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, 
Pares / sogres (siguin de l’entrevistat o de la seva  
parella, incloent els adoptats)    3, 
Algun altre parent     4, 
Alguna altra persona que no fos parent   5, 
No ho sap      8, 

 
 
 
I7  En quin idioma es va realitzar l’entrevista? 
 

Castellà   [codi ISO 639-2 corresponent] 
Català   [codi ISO 639-2 corresponent] 

 
 
 
I8  Número de l’entrevistador: ___________________ 
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I9  EDAT DE L’ENTREVISTADOR 
 
   Menys de 30 1 
   31-40 2 
   41-50 3 
   51-60  4 
   61-70 5 
   71 o més 6 
   No contesta 7 
  
 
I10 SEXE DE L’ENTREVISTADOR 
 
   Home  1 
   Dona 2 
   No contesta 7 
 
 
I11 Si té algun comentari addicional sobre l’entrevista, escrigui’l en l’espai inferior, si us plau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTADOR: (PER AL SUPLEMENTARI PERSONAL NO HI HA I12-I14) 
I15   Com ha estat administrat el qüestionari suplementari? 
 

 
Entrevista personal (cara a cara)    1     Anar al  FINAL 
Pel propi entrevistat amb ajuda per part meva   2 Fer I16 
Pel propi entrevistat sense la  
meva ajuda (autocomplimentat)     3 Fer I16 

 
 
I16   El qüestionari suplementari hauria d’haver estat administrat mitjançant entrevista personal.  

Si us plau, escriu els motius pels quals no ha estat així. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÀCIES PER DEDICAR EL TEU TEMPS A RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES. 
 
FI. 
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