
 
ENQUISA SOCIAL EUROPEA 
Versión España/Galego (1/7/2008) 

 
Bos días/boas tardes. Son un entrevistador de METROSCOPIA, unha empresa adicada a 
estudos de mercado e opinión. Como lle temos anunciado nas cartas que lle enviamos, estamos 
a facer una enquisa para a que Vostede foi escolldo ó azar sobre temas políticos e sociais que 
afectan a todo o país e tamén a toda Europa. Este estudo estase a facer en 30 países europeos e 
está coordinado e dirixido por un grupo de investigadores europeos. Conta co apoio económico e 
o respaldo da Unión Europea e do Ministerio de Educación e Ciencia. 
 
Solicitamos de novo a súa colaboración e garantímoslle que as súas respostas permanecerán 
totalmente anónimas e non serán utilizadas nunca individualmente. Non hai respostas correctas 
ou incorrectas. Só estamos interesados en coñecer a súa opinión sobre estes temas. 
 
Esta entrevista vaise realizar dacordo coas normas do Código de conducta ESOMAR-ICC e 
coas indicacións do briefing 
 
 
Concello: 
Provincia: 
Nº identificación: 
Comezo (hora e minutos; usar formato 24 horas)  _ _ : _ _ 
Data (día, mes, ano)     _ _ / _ _ / 20 _ _ 
Tipo de cuestionario suplementario 
(versións HF1 o HF2;  A, B o C)     
 
 
ENTREVISTADOR ANOTE DATA DE COMEZO:             /          /   
      
(dia/mes/ano) 
 
ENTREVISTADOR ANOTE HORA COMEZO:          (Empregue reloxo de 24 horas) 
 
 
 
A1  AMOSAR TARXETA Nun día laborable, ¿canto tempo en total pasa Vostede vendo a 
televisión? Por favor, empregue esta tarxeta para respostar. 
 

Ningún     00    Ir a A3 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1, ata 1 ½ hora   03 
Máis de 1 ½, ata 2 horas   04 
Máis de 2, ata 2 ½ horas   05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
 

 
Facer A2 

 
 
 

 1



 
A2  SIGA AMOSANDO TARXETA 1  De novo, nun día laborable, dese tempo que adica a ver a 
televisión, ¿canto tempo pasa a ver informativos ou programas sobre política e actualidade? Siga 
a empregar esta tarxeta 
 

Ningún     00 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1 hora, ata 1 hora e ½  03 
Máis de 1 hora e ½ ata 2 horas  04 
Máis de 2 horas, ata 2 horas e ½  05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
A3  SIGA AMOSANDO TARXETA 1 Nun día laborable, ¿canto tempo en total pasa vostede 
escoitando a radio? Empregue a mesma tarxeta. 
 

Ningún     00    Ir a A5 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1, ata 1 ½ hora   03 
Máis de 1 ½, ata 2 horas   04 
Máis de 2, ata 2 ½ horas   05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
 

 
Facer A4 

 
 
A4  SIGA AMOSANDO TARXETA 1 E, de novo, nun día laborable, dese tempo que adica a 
escoitar a radio, ¿canto tempo pasa a escoitar informativos ou programas sobre política e 
actualidade? Siga amosando a tarxeta 1. 
 

Ningún     00 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1 hora, ata 1 hora e ½  03 
Máis de 1 hora e ½ ata 2 horas  04 
Máis de 2 horas, ata 2 horas e ½  05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
A5  SIGA AMOSANDO TARXETA 1 Nun día laborable, ¿canto tempo en total pasa vostede lendo 
o xornal? Empregue de novo esta tarxeta. 
 

Ningún     00    Ir a A7 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1, ata 1 ½ hora   03 
Máis de 1 ½, ata 2 horas   04 
Máis de 2, ata 2 ½ horas   05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
 

 
Facer A6 
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A6  SIGA AMOSANDO TARXETA 1 E dese tempo, ¿canto pasa a ler noticias de política e 
actualidade? Siga a empregar esta tarxeta.  
 

Ningún     00 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Máis de 1 hora, ata 1 hora e ½  03 
Máis de 1 hora e ½ ata 2 horas  04 
Máis de 2 horas, ata 2 horas e ½  05 
Máis de 2 ½, ata 3 horas   06 
Máis de 3 horas    07 
Non sabe (Non suxerir)   88 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
A7  AMOSAR TARXETA 2  Empregando agora esta tarxeta, ¿con que frecuencia emprega 
vostede internet ou o correo electrónico –sexa na casa ou no traballo – para asuntos persoais? 
 

Non teño acceso na casa nin no traballo  00 
Nunca o emprego     01 
Menos dunha vez ó mes    02 
Unha vez ó mes     03 
Varias veces al mes    04 
Unha vez á semana    05 
Varias veces á semana    06 
Tódolos días     07 
Non sabe  (Non suxerir)    88 

 
 
A8  MOSTRAR TARXETA 3  Empregando esta tarxeta, ¿diría vostede que, polo xeral, se pode 
confiar na maioría da xente ou que nunca se é demasiado prudente no trato cos demais? Por 
favor, sitúese nunha escala de 0 a 10 na que 0 significa “nunca se é o bastante prudente” e 10 
significa “pódese confiar na maioría da xente” 

 
Nunca 
se é o 
bastante 
prudente 

 
Pódese 

confiar na maioría 
da xente 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A9  AMOSAR TARXETA 4  Empregando esta tarxeta, ¿cre que a maioría da xente tentaría 
aproveitarse de vostede, se puidera, ou sería honrada con vostede? 
 
 

A maioría da xente tentaría 
aproveitarse de min 

 
A maioría  da xente sería honrada 

comigo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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A10  AMOSAR TARXETA 5  ¿Diría vostede a que as máis das veces a xente tenta axudar ós 
demais ou que principalmente mira por sí mesma? 
 

A maioría das veces a xente 
mira por si mesma 

 

A maioría das veces a xente 
tenta axudar ós demais 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Agora gustaríame facerlle algunhas preguntas sobre política e o goberno 
 
B1  ¿En que medida diría vostede que lle interesa a política? ¿Diría vostede que lle interesa…? 
LER... 
 

Moito   1 
Bastante   2 
Pouco   3 
Nada   4 
Non sabe (Non ler) 8 

 
 
B2  AMOSAR A TARXETA 6 ¿Con que frecuencia a política parécelle tan complicada que non 
pode entender o que está pasando? Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Nunca   1 
Poucas veces  2 
Ás veces   3 
Con certa frecuencia  4 
A miúdo   5 
Non sabe (Non suxerir) 8 

 
B3  AMOSAR A TARXETA 7  ¿Resúltalle a vostede difícil ou fácil formarse unha opinión sobre 
temas políticos? Por favor, empregue esta tarxeta.   
 

Moi difícil   1 
Difícil   2 
Nin difícil nin fácil  3 
Fácil   4 
Moi fácil   5 
Non sabe (Non suxerir) 8 

 
 
AMOSAR A TARXETA 8  Empregando esta tarxeta, dígame, por favor, nunha escala de 0 a 10, 
Vostede persoalmente, canto confía en cada unha das seguintes institucións. 0 significa que 
vostede non confía en absoluto nunha institución e 10 que confía plenamente. En primeiro lugar… 
LER…  
 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
B4 …o Parlamento español 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

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

 
B5 …o sistema xudicial 
  

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B6 …a policía 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

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

 
B7 …os políticos 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

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

 
B8 …os partidos políticos 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

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

 
B9 …o Parlamento Europeo 
 

 
B10 …as Nacións Unidas 
 
 
 
 
 
 
Hoxe en día hai xente que, pola razón que sexa, non vota. ¿Votou vostede nas últimas eleccións 
xerais de marzo de 2008? NON LER 
 

Si      1    Ir a B12 
Non      2 
Non tiña idade ou dereito a votar  3 
Non sabe   (Non ler)   8 

 
 
PROGRAMADOR: SÓ SE RESPONDE “SI” EN B11 (código 1) 
B12  ¿A que partido votou nesas eleccións?  NON LER 

 
PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
PNV    06 
BNG    07 
CC-PNC    08 
NA-BAI    09 
UPyD    10 
Outro (ANOTAR)   74 
Voto en branco   75 

Non confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

Non 
sabe 
(Non 

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

Non 

Non confío 
en absoluto 

 
sabe 

Confío 
plenamente 

(Non 
suxerir) 

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

 
Ir a B13 
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Voto nulo    76 
Non contesta  (Non suxerir) 77 
Non sabe (Non suxerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
Hai moitas maneiras de intentar que as cousas melloren en España ou, cando menos, de evitar 
que vaian a peor. Nos últimos 12 meses ¿realizou vostede algunha das seguintes actividades? 
 
LER... 
 

 Si Non 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    
B13  ¿Púxose en contacto cun político ou cunha autoridade ou 
funcionario estatal, autonómico ou local? 1 2 8 
B14 ¿Colaborou con algún partido político ou plataforma de acción 
cidadá? 1 2 8 
B15 ¿Colaborou con algunha outra organización ou asociación? 1 2 8 
B16 ¿Levou ou amosou insignias ou pegatinas dalgunha campaña?   1 2 8 
B17 ¿Asinou algunha petición nunha campaña de recollida de 
sinaturas? 1 2 8 
B18 ¿Participou en manifestacións autorizadas? 1 2 8 
B19 ¿Boicoteou ou deixou de comprar certos productos? 1 2 8 
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PROGRAMADOR: A TODOS 
 
B20a  ¿Hai algún partido político ó que vostede se sinta mais próximo que ós demais? 
 
NON LER 
 

Si    1 Facer B20b 
No    2      Ir a B21 
Non sabe (Non suxerir) 8      Ir a B21 

 
 
B20b  ¿A cal?  NON LER 
 
 

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

 
 
 

 
HACER B20c 

No contesta  (No sugerir)  77   Ir a B21 
No sabe (No sugerir)  88   Ir a B21 

 
 
PROGRAMADOR: PREGUNTAR SE CONTESTOU UN PARTIDO EN B20 (códigos 01 a 74) 
 
B20c  ¿En que medida síntese vostede próximo a ese partido? ¿Síntese...?  LER... 

 
Moi próximo  1 
Bastante próximo  2 
Pouco próximo  3 
Nada próximo  4 
Non sabe  (Non ler) 8 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
 
B21  ¿Está vostede afiliado a algún partido político?  NON LER 
 

Si 1  Facer B22 
Non 2  Ir a B23 
Non sabe (Non suxerir) 8  Ir a B23 
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PROGRAMADOR: SÓ SE RESPONDE “SI” EN B21 (código 1) 
B22  ¿A cal?  NON LER 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
PNV    06 
BNG    07 
CC-PNC    08 
NA-BAI    09 
UPyD    10 
Outro (ANOTAR)   74 
Voto en branco   75 
Voto nulo    76 
Non contesta  (Non suxerir) 77 
Non sabe (Non suxerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
B23  AMOSAR TARXETA 9  En política ás veces fálase de “esquerda” e “dereita”. Empregando 
esta tarxeta, ¿onde se colocaría vostede nesta escala, na que 0 quere dicir esquerda e 10 
dereita?  
 

Esquerda 

 

Dereita 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B24  AMOSAR TARXETA 10  Cambiando de tema, en termos xerais, ¿en que medida está 
vostede satisfeito actualmente coa súa vida? Por favor, responda empregando esta tarxeta, na 
que 0 significa completamente insatisfeito e 10 significa completamente satisfeito. 
 

Completamente 
insatisfeito 

 

Completamente 
satisfeito 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B25  SIGA AMOSANDO TARXETA 10  En xeral, ¿en que medida está vostede satisfeito coa 
situación económica actual de España? Siga empregando esta mesma tarxeta. 
 

Completamente 
insatisfeito 

 

Completamente 
satisfeito 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B26  SIGA AMOSANDO A TARXETA 10  Pensando agora no goberno español, ¿en que medida 
está vostede satisfeito coa forma en que se está a desenvolver o seu labor? Siga empregando a 
mesma tarxeta. 

Completamente 
insatisfeito 

 

Completamente 
satisfeito 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B27  SIGA AMOSANDO A TARXETA 10  E, no conxunto, ¿en que medida está vostede satisfeito 
co funcionamento da democracia en España? Siga empregando a mesma tarxeta. 
 

Completamente 
insatisfeito 

 

Completamente 
satisfeito 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B28  AMOSAR TARXETA 11 Empregando agora esta tarxeta, ¿como valoraría globalmente o 
estado actual do ensino en España? 
 

Moi 
Mal 

 

Moi 
ben 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29  SIGA MOSTRANDO TARXETA 11  Empregando esta mesma tarxeta, dígame, por favor, 
¿como valoraría, globalmente, o estado actual do sistema sanitario en España? 
 

Moi 
Mal 

 

Moi 
ben 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

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

 10



 
AMOSAR TARXETA 12  Empregando esta mesma tarxeta, dígame, por favor, ata que punto está 
vostede dacordo ou en desacordo con cada unha das seguintes afirmacións. LER CADA 
AFIRMACIÓN E MARCAR NA CUADRÍCULA 
 
 Moi 

dacord
o 

Dacord
o 

Nin dacordo 
nin en 

desacordo 

En 
desacordo 

Moi en 
desacordo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
B30 O goberno debería tomar 

medidas para reducir as 
diferenzas nos niveis de 
ingresos 

1 2 3 4 5 8 

B31 Os gais e lesbianas deberían 
ter liberdade para vivir como 
queiran 

1 2 3 4 5 8 

B32 Os partidos políticos que 
pretenden acabar coa 
democracia deberían ser 
ilegalizados 

1 2 3 4 5 8 

B33 Pódese contar con que a 
ciencia moderna resolva os 
nosos problemas 
medioambientais 

1 2 3 4 5 8 

 
 
B34  AMOSAR TARXETA 13  Pensando agora na Unión Europea, algunhas persoas din que a 
integración debería ir máis lonxe. Outras din que xa foi demasiado lonxe. Empregando esta 
tarxeta, ¿que número da escala describe mellor a súa opinión ó respecto? 
 

A integración xa foi demasiado lonxe 

 

A integración debería ir máis lonxe 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
Agora gustaríame facerlle algunhas preguntas sobre as persoas doutros países que veñen 
a vivir a España 
 
B35  AMOSAR TARXETA 14  Agora, empregando esta tarxeta, ¿ata que punto cre vostede que 
España debería permitir que persoas da mesma raza ou grupo étnico que a maioría dos españois 
veñan a vivir aquí?  
 

Deberíase permitir que moitos viñeran a vivir aquí  1 
Permitir que viñeran uns cantos    2 
Permitir que viñeran uns poucos    3 
Non se debería permitir a ningún que viñera a vivir aquí 4 
Non sabe (Non suxerir)    8 
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B36  SIGA MOSTRANDO TARXETA 14 ¿E que me di dos que son dunha raza ou grupo distinto 
que a maioría dos españois? Siga empregando a mesma tarxeta.  
 

Deberíase permitir que moitos viñeran a vivir aquí  1 
Permitir que viñeran uns cantos    2 
Permitir que viñeran uns poucos    3 
Non se debería permitir a ningún que viñera a vivir aquí 4 
Non sabe (Non suxerir)    8 

 
 
B37  SIGA MOSTRANDO TARXETA 14 ¿E que me di dos que proceden de países pobres de 
fóra de Europa? Empregue a mesma tarxeta. 
 

Deberíase permitir que moitos viñeran a vivir aquí  1 
Permitir que viñeran uns cantos    2 
Permitir que viñeran uns poucos    3 
Non se debería permitir a ningún que viñera a vivir aquí 4 
Non sabe (Non suxerir)    8 

 
B38  AMOSAR TARXETA 15 ¿Diría vostede que, polo xeral, para a economía española é bo ou é 
malo que veña xente doutros países? Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Malo para 
a economía 

 

Bo para 
a economía 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B39  AMOSAR TARXETA 16 E, empregando esta tarxeta, ¿cre vostede que a vida cultural 
española se empobrece ou se enriquece coas persoas doutros países que veñen a vivir aquí? 
  

A vida  
cultural 
española 
empobrécese 

 A vida  
cultural 

española 
enriquecese 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B40  AMOSAR TARXETA 17  A chegada de persoas doutros países, ¿contribúe a que España 
sexa un lugar peor ou mellor para vivir? Empregue, por favor, esta tarxeta.  
 

Peor lugar 
para vivir 

 

Mellor lugar 
para vivir 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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A continuación imos falar dalgúns aspectos da súa vida. 
 
C1  AMOSAR TARXETA 18 En termos xerais, ¿en que medida se considera vostede unha persoa 
feliz ou infeliz? Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Absolutamente 
infeliz 

 

Absolutamente 
feliz 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2  AMOSAR TARXETA 19  Empregando esta tarxeta, dígame, ¿con que frecuencia se reúne no 
seu tempo libre cos seus amigos, familiares e compañeiros de traballo? 
 

Nunca    01 
Menos dunha vez ó mes  02 
Unha vez ó mes   03 
Varias veces ó mes  04 
Unha vez á semana  05 
Varias veces á semana  06 
Tódolos días   07 
Non sabe  (Non suxerir)  88 

 
 
C3  ¿Ten vostede a alguén con quen poida falar de temas íntimos e persoais?  NON LER 
 

Si    1 
Non    2 
Non sabe  (Non suxerir) 8 

 
 
C4  AMOSAR TARXETA 20 En comparación con outras persoas da súa idade, ¿con que 
frecuencia diría vostede que participa en actividades sociais? Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Moito menos que a maioría 1 
Menos que a maioría  2 
Máis ou menos coma todos 3 
Máis que a maioría  4 
Moito máis que la maioría  5 
Non sabe  (Non suxerir)  8 

 
 
C5  Nos últimos 5 anos, ¿foi vostede ou algún membro do seu fogar víctima dun roubo ou 
agresión? NON LER 
 

Si    1 
Non    2 
Non sabe  (Non suxerir) 8 
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C6  ¿En que medida síntese vostede seguro/a camiñando só/a por esta zona de noite? LER… 
 

moi seguro/a  1  
seguro/a   2 
inseguro/a   3 
moi inseguro/a  4 
non sabe  (non ler) 8 

 
C7~  TARXETA 21 ¿Con que frecuencia lle preocupa que alguén poida entrar na súa casa a 

roubar, se é que isto lle preocupa? Por favor, escolla unha das respostas que aparecen 
nesta tarxeta. 
 

 Sempre ou case sempre 1 
 

Algunhas veces 2  
 Só ocasionalmente 3 

FACER C8 

Nunca
 

4  
IR A C9  (Non sabe) 8  

 
 
FACER SE TEN ALGUNHA PREOCUPACION EN C7 (CÓDIGOS 1, 2, 3) 
C8~ ¿Diría vostede que esta preocupación de que alguén poida entrar na súa casa a roubar… 
LER … 
 

… afecta moito á súa calidade de vida 1 

… afecta algo á súa calidade de vida, 2 

 non afecta nada á súa calidade de vida 3 

(Non sabe) 8 

A TODOS 
C9~ TARXETA 21 OUTRA VEZ ¿Con que frecuencia lle preocúpa que poida ser víctima dun 
asalto violento, se é que lle preocupa? Por favor, escolla a súa resposta desta tarxeta. 
 

Sempre ou case sempre 1  
 Algunhas veces 2 
 

Só ocasionalmente 3 

FACER C10 

Nunca
 
 4 
 

(Non sabe) 8 
IR A C11 

 
 
PREGUNTAR SE ESTE PREOCUPADO EN C9 (CÓDIGOS 1, 2, 3) 
C10~ ¿Diría vostede que esta preocupación de ser víctima dun asalto violento …LER  
 

… afecta moito á súa calidade de vida 1 

… afecta algo á súa calidade de vida, 2 

 non afecta nada á súa calidade de vida 3 

(Non sabe) 8 
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A TODOS 
Agora gustaríame facerlle algunhas preguntas sobre terrorismo. 
 
C11~ ¿Cre vostede que un ataque terrorista nalgún lugar de Europa nos vindeiros doce meses é 
… LER … 
 
   ..moi probable, 1 

   algo probable, 2 

   pouco probable, 3 

   ou, nada probable? 4 

   (Non sabe) 8 

 
C12~ ¿Cre vostede que un ataque terrorista nalgún lugar de España nos vindeiros doce meses 
é… LER … 

 

   ..moi probable, 1 

   algo probable, 2 

   pouco probable, 3 

   ou, nada probable? 4 

   (Non sabe) 8 

 
TARXETA 22 Empregando esta tarxeta, dígame, por favor, ata que punto está vostede dacordo 
ou en desacordo con cada unha das seguintes afirmacións. 
 
LER CADA FRASE E ANOTAR O CÓDIGO NO CADRO 

  
Moi 

dacordo 
Dacordo 

Nin 
dacord 

o nin en 
desacor
do 

 
En 

desacor
do  

Moi en 
desacor

do 

(Non 
sabe) 

        

C13~ Se alguén fose sospeitoso de preparar 
un atentado terrorista en España, a 
policía debería ter a posibilidade legal 
de mantelo en prisión ata estar 
convencido de que non está implicado. 
 

1 2 

 

3 4 5 8 

C14~ Torturar a un detido nun cárcere 
español non está xustificado en ningún 
caso, mesmo aínda que poida 
proporcionar información para previr un 
ataque terrorista.  

1 2 3 4 5 8 
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Agora imos falar de vostede  
 
C15  Falando da súa saúde en xeral. ¿Diría vostede que é …? LER… 
 

moi boa   1 
boa    2 
normal   3 
mala   4 
moi mala   5 
Non sabe   (Non ler) 8 

 
 
C16  ¿Ten vostede dificultades para levar a cabo as súas actividades cotiás a causa dalgunha 
enfermidade crónica, discapacidade ou problema de saúde mental? ENTREVISTADOR: SE DICE 
“SI”, PREGUNTAR: ¿Ten moitas dificultades ou só ata certo punto? 
 

Si, moitas   1 
Si, ata certo punto  2 
Non    3 
Non sabe  (Non suxerir) 8 

 
C17  ¿Considérase vostede dalgunha relixión?  NON LER 
 

Si   1 Facer C18 
Non   2       Ir a C19 
Non sabe  8       Ir a C19 

 
 
C18  ¿De cal?  NON LER 
 

 
 
 
 
Ir a C21 

Católica       01   
Protestante        02 
Ortodoxa       03 
Outras confesións cristiás     04 TODOS 
Xudía        05 IR A  
Musulmá       06 C21 
Relixións orientais (budista, hindú, sigh, xintoísta, tóísta) 07 
Outras relixións non cristiás     08 
Non contesta  (Non suxerir)     77 
Non sabe  (Non suxerir)     88 
 
 
 
PROGRAMADOR: PREGUNTAR SE NON SE CONSIDERA DE NINGUNHA RELIXIÓN OU 
CONFESIÓN RELIXIOSA EN C17 (códigos 2 ou 8 en C17) 
C19  ¿E nalgún momento da súa vida tense considerado vostede dalgunha relixión? NON LER 
 

Si   1 Facer C20 
Non   2      Ir a C21 
Non sabe  8      Ir a C21 
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C20  ¿De cal?  NON LER 
 

Católica       01   
Protestante        02 
Ortodoxa       03 
Outras confesións cristiás     04 TODOS 
Xudía        05 IR A  
Musulmá       06 C21 
Relixións orientais (budista, hindú, sigh, xintoísta, tóísta) 07 
Outras relixións non cristiás     08 
Non contesta  (Non suxerir)     77 
Non sabe  (Non suxerir)     88 
 

PROGRAMADOR: A TODOS 
C21  AMOSAR TARXETA 23  Con independencia de se se considera vostede dalgunha relixión, 
¿en que medida se considera unha persoa relixiosa? Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Nada 
relixioso 

 

Moi 
relixioso 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C22  AMOSAR TARXETA 24  Aparte de ocasións especiais como vodas, bautizos e funerais 
¿con que frecuencia asiste vostede a cerimonias relixiosas habitualmente? Por favor, empregue 
esta tarxeta. 
 

Tódolos días    01 
Mais dunha vez á semana  02 
Unha vez á semana   03 
Cando menos unha vez ó mes  04 
Só en festas relixiosas especiais  05 
Con menor frecuencia   06 
Nunca     07 
Non sabe  (Non suxerir)   88 

 
 
C23  SIGA AMOSANDO TARXETA 24  Aparte das ocasións nas que asiste a cerimonias 
relixiosas, ¿con que frecuencia reza? Por favor, empregue a mesma tarxeta. 
 

Tódolos días    01 
Mais dunha vez á semana  02 
Unha vez á semana   03 
Cando menos unha vez ó mes  04 
Só en festas relixiosas especiais  05 
Con menor frecuencia   06 
Nunca     07 
Non sabe  (Non suxerir)   88 
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PROGRAMADOR: A TODOS 
C24  ¿Considera vostede que pertence a un grupo contra o que exista algún tipo de 
discriminación neste país? NON LER 
 

Si    1     Facer C25 
Non    2     Ir a C26 
Non sabe  (Non suxerir) 8     Ir a C26 

 
 
C25  ¿Por que motivos se discrimína ó seu grupo? NON LER 
INSISTIR: “¿E por algún motivo máis?” RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TÓDOLOS QUE 
CORRESPONDAN 
 

Cor ou raza   1, 
Nacionalidade   2, 
Relixión    3, 
Lingua    4, 
Grupo étnico   5, 
Idade    6, 
Xénero    7, 
Sexualidade   8, 
Minusvalía     9, 
Outros (ANOTAR)   10, 
Non sabe  (Non suxerir)  88, 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
C26  ¿Ten vostede a nacionalidade española?  NON LER 
 

Si    1      Ir a C28 
Non    2 Facer C27 
Non sabe (Non suxerir) 8 Facer C27 

 
 
C27  ¿Cal é a súa nacionalidade? 
 
[codificar segundo os códigos do ISO 3166-1 (2-díxitos)] 
 

ANOTAR: __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 88 

 
PROGRAMADOR: A TODOS 
C28  ¿Naceu vostede en España?  NON LER 
 

Si    1      Ir a C31 
Non    2      Facer C29 
Non sabe (Non suxerir) 8      Ir a C31 

 
 
C29  ¿En que país naceu? 
 
[codificar segundo os códigos do ISO 3166-1 (2-díxitos)] 
 

ANOTAR: __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 88 
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C30  AMOSAR TARXETA 25  ¿Canto tempo fai que veu vivir a España? Por favor, empregue 
esta tarxeta. 
 

Hai menos dun ano  1 
Entre 1 e 5 anos   2 
Entre 6 e 10 anos   3 
Entre 11 e 20 anos  4 
Hai máis de 20 anos  5 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 
PROGRAMADOR: A TODOS 
[codificar segundo ISO 693-2 (3-díxitos)] 
 
C31  ¿Que lingua ou linguas fala vostede normalmente na casa? 
 

ANOTAR MÁXIMO 2 IDIOMAS: __ __ __ 
     __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir)  888 

 
C32  ¿Pertence vostede a unha minoría étnica de España? NON LER 
 

Si    1 
Non    2 
Non sabe  (Non suxerir) 8 

 
 
C33  ¿Naceu seu pai en España? 
 

Si    1      Ir a C35 
Non    2      Facer C34 
Non sabe  (Non suxerir) 8       Ir a C35 

 
 
C34  ¿En que país naceu seu pai? 
 
[codificar segundo os códigos del ISO 3166-1 (2-díxitos)] 
 

ANOTAR: __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 88 

 
PROGRAMADOR: A TODOS 
C35  ¿Naceu súa nai en España? NON LER 
 

Si    1      Ir a D1 
Non    2      Facer C36 
Non sabe (Non suxerir) 8      Ir a D1 

 
C36  ¿En que país naceu súa nai?  
 
[codificar segundo os códigos do ISO 3166-1 (2-díxitos)] 
 

ANOTAR: __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 88 
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PREGUNTAR A TODOS 
 
A continuación fareille unhas preguntas sobre como funciona a sociedade. 
 
TARXETA 26 Empregando esta tarxeta, dígame en que medida está vostede dacordo ou en 
desacordo con cada unha das seguintes afirmacións. LEA CADA UNHA DAS AFIRMACIÓNS E 
ANOTE NA CUADRÍCULA 
 
 

  
 

Moi 
dacordo 

 
Dacordo 

Nin dacordo 
nin en 

desacordo 
En 

desacordo 
Moi en 

desacordo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir)          
D1 Que haxa grandes 

diferenzas de ingresos 
entre a xente é algo 
aceptable, xa que así se 
premian de forma axeitada 
as diferentes habilidades e 
esforzos de cada un 

1 2 3 4 5 8 

      
D2 Nas escolas deberíase 

ensinar ós nenos a 
obedecer á autoridade 

1 2 3 4 5 8 

       
D3 Unha muller debería estar 

disposta a reducir a súa 
xornada laborable polo ben 
da súa familia 

1 2 3 4 5 8 

       
D4 Para que unha sociedade 

sexa xusta as diferenzas 
entre os niveis de vida da 
xente deberían ser 
pequenas  

1 2 3 4 5 8 

D5 A xente que viola a lei 
debería ser condenada de 
forma moito máis dura que 
agora 

1 2 3 4 5 8 

D6 Cando o emprego escasea, 
os homes deberían ter 
prioridade para obter un 
posto de traballo sobre as 
mulleres 

1 2 3 4 5 8 
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D7 TARXETA 27  De cada 100 persoas que están en idade de traballar en España, ¿cantas 
diría que están en paro e buscando traballo? Escolla unha resposta das que aparecen 
nesta tarxeta. Se non está seguro/a, faga un calculo aproximado. 
 

    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 ou máis 11 

   Non sabe (non suxerir) 88 

 
 
 
 
 
D8 SEGUE TARXETA 27  E, de cada 100 persoas que están en idade de traballar en España, 

¿cántas diría que están de baixa por enfermidade crónica ou teñen unha invalidez 
permanente? 

 
    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 ou máis 11 

   Non sabe (non suxerir) 88 
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D9       SEGUE TARXETA 27  E, de cada 100 persoas en idade de traballar en España, ¿cantas 
diría que non teñen suficiente diñeiro para cubrir as súas necesidades básicas? 

 

    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 ou máis 11 

   Non sabe (non suxerir) 88 

 

 

 
 
 
D10  SEGUE TARXETA 27  E, de cada 100 persoas en idade de traballar en España, ¿cantas 

diría que naceron fóra España? 
   

    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 ou máis 11 

   Non sabe (non suxerir) 88 
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A continuación farémoslle algunhas preguntas en relación a algúns asuntos referidos a 
certos grupos sociais que viven hoxe en día en España.  
 
 
D11 TARXETA 28a  Empregando esta tarxeta, ¿cal é a súa opinión, en xeral, sobre o nivel de 

vida dos xubilados? Por favor, valore nesta escala de 0 a 10, na que 0 significa que é 
extremadamente malo, e 10 que é extremadamente bo. 

                          
         

Extremadamente 
malo 

       Extremadamente 
bo 

Non 
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
D12 SEGUE TARXETA 28a ¿Que pensa, en xeral, do nivel de vida da xente que está no paro? 

Empregue a mesma tarxeta. 
 
 

Extremadamente 
malo 

       Extremadamente 
bo 

Non sabe 
(non suxerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
                          
 
 
D13 TARXETA 28b E ¿que pensa, en xeral, sobre a oferta actual de servizos de gardería para 

os nenos de pais traballadores a prezos asequibles? Empregue esta tarxeta. 
 
 

Extremadamente 
mala 

       Extremadamente 
bona 

Non 
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
D14 TARXETA 28c  E ¿que cree, polo xeral, sobre as actuais oportunidades que ten a xente 

nova para atopar o seu primeiro traballo a tempo completo en España? Empregue esta 
tarxeta. 

 
 
 

Extremadamente 
malas 

       Extremadamente 
boas 

Non 
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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TARXETA 29  A xente ten distintas opinións sobre cales son as responsabilidades que deberían 
asumir as distintas administracións públicas. Para cada un dos aspectos que vou ler, por favor, 
dígame, usando unha escala de 0 a 10, canta responsabilidade pensa vostede que deberían 
asumir as administracións públicas. 0 significa que as administracións non deben asumir esta 
responsabilidade en absoluto e 10 que deben asumila por completo. En primeiro lugar, no que se 
refire a...  LER...  
 
 

As administracións non
deberían asumir esta

responsabilidade en absoluto

              As 
administracións 
deberías asumir 

esta 
responsabilidade 

por completo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 

D15 ... garantir un 
traballo a toda 
persoa que o 
desexa? 

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

D16 ... garantir 
unha 
asistencia 
sanitaria 
adecuada 
para os 
enfermos? 

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

D17 ... garantir un 
nivel de vida 
digno para os 
maiores? 

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

 

 

 
SEGUE TARXETA 29  E, ¿canta responsabilidade cre vostede que deben asumir as 
administracións á hora de...?  LER... 
 
 

 
As administracións deberían

asumir esta responsabilidade
en absoluto

              As 
administracións 
deberían asumir 

esta 
responsabilidade 

por completo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 

D18 ... garantir un 
nivel de vida 
digno para os 
parados? 

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

D19 ... garantir 
suficientes 
servizos de 
gardería para 
os nenos de 
pais 
traballadores? 

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

D20 ... garantir 
permisos de 
traballo 
pagados para 
quen teña 
que coidar a 
familiares 
enfermos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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durante un 
tempo? 

 
Agora voulle facer unhas preguntas sobre os efectos das prestacións e servizos sociais en 
España. Por prestacións e servizos sociais referímonos a cousas tales como a sanidade 
pública, as pensións ou a seguridade social. 
 
 
TARXETA 30 Empregando esta tarxeta, por favor, dígame en que medida está vostede dacordo 
ou en desacordo con que as prestacións e servizos sociais en España… LER… 
 

  
 

Moi 
dacordo 

 
Dacordo 

Nin dacordo 
nin en 

desacordo 
En 

desacordo 
Moi en 

desacordo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir)          
D21 ... exercen demasiada tensión 

na economía do país? 
1 2 3 4 5 8 

       
D22 … evitan que se extenda a 

pobreza? 
1 2 3 4 5 8 

       
D23 ... contribúen a una sociedade 

áis igualitaria? m
 

1 2 3 4 5 8 

      
D24 ... animan á xente doutros 

países a que veñan a vivir 
aquí? 

1 2 3 4 5 8 

       
D25 ... supoñen un custo 

demasiado elevado para as 
empresas, que teñen que 
pagar máis impostos e máis 
cargas? 

1 2 3 4 5 8 

       
D26 ... fan máis fácil que a xente 

poida conciliar o traballo e a 
vida familiar? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
SEGUE TARXETA 30 E ¿ata que punto está vostede dacordo ou en desacordo coa idea de que 
as prestacións e os servizos sociais en España… LER… 
 

  
 

Moi 
dacordo 

 
Dacordo 

Nin dacordo 
nin en 

desacordo 
En 

desacordo 
Moi en 

desacordo 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir)          
D27 ... fan que a xente sexa máis 

preguiceira? 

1 2 3 4 5 8 

D28 ... fan que a xente estea 
menos disposta a 
preocuparse polos demais? 

1 2 3 4 5 8 

D29 ... fan que a xente teña 
menos gañas de 
preocuparse de si mesma e 
da súa familia? 

1 2 3 4 5 8 
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D30 TARXETA 31  Seguindo co tema das prestacións e servizos sociais, por favor, dígame en 

que medida cree vostede que a asistencia sanitaria en España é eficiente. Escolla a súa 
resposta deesta tarxeta, na que 0 significa “extremadamente ineficiente” e 10 
“extremadamente eficiente”. 

 
Extremadamente 
ineficiente 

       Extremadamente 
eficiente 

Non 
sabe 
(Non 

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

 

 
 
 
D31 SEGUE TARXETA 31  E, ¿en que medida diría vostede que Facenda é eficiente, 

resolvendo reclamacións a tempo, previndo erros e evitando o fraude? Por favor, 
empregue esta tarxeta na que 0 significa que é “extremadamente ineficiente” e 10 
“extremadamente eficiente”. 

 
Extremadamente 
ineficiente 

       Extremadamente 
eficiente 

Non 
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

 
 
D32 TARXETA 32  Empregando esta tarxeta, por favor, dígame se vostede cre que os médicos 

e enfermeiros en España dan trato de favor a determinadas persoas, ou tratan a todo o 
mundo por igual. Escollla a súa resposta desta tarxeta na que 0 significa que cre que dan 
trato de favor a determinadas persoas e 10 que tratan a todo o mundo por igual. 
 

 
Dan trato de 
favor a 
determinadas 
persoas 

       
Tratan a todo o 

mundo por 
igual 

Non 
sabe 
(Non 

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

 

 
 
 
D33 SEGUE TARXETA 32  E, empregando a mesma tarxeta, por favor, dígame se vostede 

cre que, en España, Facenda da un trato de favor a determinadas persoas, ou trata por 
igual a todo o mundo. 

 
 

Dá trato de 
favor a 
determinadas 
persoas 

       
Trata a todo o 

mundo por 
igual 

Non 
sabe 
(Non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D34 TARXETA 33  Moitas das prestacións e servizos sociais páganse con impostos. Se o 
goberno tivera que escoller entre subir os impostos e gastar máis en prestacións e servizos 
sociais, ou baixar os impostos e gastar menos en prestacións e servizos sociais, ¿que 
debería facer? Escolla a súa resposta desta tarxeta. 

 
 

O goberno 
debería baixar 
moito os 
impostos e gastar 
moito menos en 
beneficios e 
servizos sociais 

       O goberno 
debería subir 

moito os 
impostos e gastar 

moito máis en 
beneficios e 

servizos sociais 

Non 
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
D35 TARXETA 34  Agora, pense en dúas persoas, unha gañando o dobre que a outra. ¿Cal 

das tres frases desta tarxeta sobre os impostos que deberían pagar achégase máis ó que 
vostede pensa? 

 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

As dúas deberían pagar a mesma proporción (a mesma porcentaxe) 
dos seus ingresos en impostos, de forma que a que gañe o dobre 

pague o dobre en impostos que a outra 
 

1 

A persoa que gaña máis debería pagar unha proporción máis alta 
(unha porcentaxe maior) dos seus ingresos en impostos, de forma que 

a que gañe o dobre pague máis do dobre en impostos que a outra 
 

2 

Os dous deberían pagar a mesma cantidade de diñeiro en impostos, 
independentemente do que gañen 

 

3 
 

4 Ningunha das anteriores (non suxerir) 
8 Non sabe (non suxerir) 
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D36 TARXETA 35 Algunhas persoas din que os que gañan máis deberían ter unha pensión de 
xubilación máis alta, porque estiveron contribuíndo máis. Outras din que os que gañan 
menos deberían ter unha pensión de xubilación máis alta porque as súas necesidades son 
maiores. ¿Cal das tres afirmacións nesta tarxeta achégase máis ó seu punto de vista? 
 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

Os que gañan máis deberían ter unha pensión de xubilación máis alta 
que os que gañan menos 

 1 

Todos deberían ter a mesma pensión de xubilación  2 
Os que gañan menos deberían ter unha pensión de xubilación máis alta 

que os que gañan máis 
 3 

 
Ningunha das anteriores (non suxerir) 4 

Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
D37 TARXETA 36  Algunhas persoas din que os que gañan máis deberían recibir unha 

prestación de desemprego maior cando quedan no paro, porque pagaron máis impostos, 
mentres que outras cren que os que gañan menos deberían recibir máis porque teñen 
máis necesidade. Empregando esta tarxeta, dígame, por favor, con cal destas tres frases 
está máis dacordo 

 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 
 

Os que gañan máis deberían recibir unha prestación maior cando quedan 
no paro. 

 1 

Todos deberían recibir a mesma cantidade cando quedan no paro  2 
Os que gañan menos deberían recibir unha prestación maior cando 

quedan no paro 
 3 

Ningunha das anteriores (non suxerir) 4 
Non sabe (non suxerir) 8 

 
 
 
 
D38  TARXETA 37 Pensando agora nas persoas que veñen a vivir a España doutros países, 

¿cando cre vostede que deberían adquirir o dereito a recibir as mesmas prestacións e 
servizos sociais que os cidadáns que xa viven aquí? Por favor, escolla a opción desta 
tarxeta que máis se achegue á súa opinión. 

 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

Nada máis chegar  1 
Despois de ter vivido en España durante un ano, tanto se teñen traballado 

como se non 
 2 

Unha vez que teñan estado traballando e pagando impostos durante cando 
menos un ano  

 3 

Unha vez que teñan obtido a nacionalidade española   4 
En ningún caso deberían chegar a ter os mesmos dereitos   5 

Non sabe (non suxerir)  8 
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D39  TARXETA 38  Moitas das persoas que veñen a vivir a España doutros países pagan 

impostos e fan uso das prestacións e servizos públicos. En conxunto, ¿cre que as persoas 
que veñen a vivir a España reciben máis do que contribúen, ou contribúen máis do que 
reciben? Por favor, empregue esta tarxeta na que 0 significa que reciben moito máis e 10 
que contribúen moito máis. 

 
 

Reciben moito 
máis do que 
contribúen 

Contribúen moito 
máis do que 

reciben 

Non        
sabe 

(Non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
 
 
 
TARXETA 39 Empregando esta tarxeta, por favor dígame en que medida está dacordo ou en 
desacordo con cada unha destas frases sobre a xente que vive en España.  LEA CADA UNHA 
DAS AFIRMACIÓNS E ANOTE NA CUADRÍCULA 
 
 

Non     Nin dacordo nin 
en desacordo 

Moi en 
desacordo 

sabe En desacordo Moi dacordo Dacordo (Non 
suxerir) 

        

A maior parte dos parados non 
tenta realmente atopar un 
traballo 

1 2 3 4 5 8 D40 

Moitas das persoas que gañan 
moi pouco reciben menos 
prestacións sociais das que 
legalmente lles corresponden 

1 2 D41 3 4 5 8 

D42 Moitas persoas conseguen 
prestacións e servizos sociais 
ós que non teñen dereito 

1 2 3 4 5 8 

D43 As prestacións sociais en 
España non son suficientes 
para axudar a quen realmente 
as necesita 

1 2 3 4 5 8 

D44 Os empregados e 
traballadores a miúdo finxen 
estar enfermos para quedarse 
na casa 

1 2 3 4 5 8 
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D45     TARXETA 40  Hoxe en día existe un certo debate sobre o custo da sanidade pública en 

España. Pensando en como será a situación dentro de 10 anos, ¿cal das frases que 
aparecen nesta tarxeta achégase máis á súa propia opinión? 

 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

Dentro de dez anos: 
  

España non se poderá permitir os niveis actuais de asistencia sanitaria 
pública 

 1 

España poderase permitir o actual nivel de asistencia sanitaria pública, 
pero non aumentalo 

 2 

España poderase permitir aumentar o nivel de asistencia sanitaria pública  3 
Non sabe (non suxerir)  8 

 
 

 
D46 TARXETA 41  Hoxe en día tamén se debate sobre o custo das pensións en España. 

Pensando en como será a situación dentro de 10 anos, ¿cal das frases que aparecen 
nesta tarxeta achégase máis á súa propia opinión? 

 
 

ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

Dentro de dez anos: 
  

España non se poderá permitir unhas pensións de xubilación como as 
actuais 

 1 

España poderase seguir permitindo unhas pensións de xubilación como 
as actuais pero non poderá subilas 

 2 

España poderase permitir subir as pensións de xubilación  3 

 8 Non sabe (non suxerir) 
 
 

 
 
Nas seguintes preguntas, gustaríanos que pensase sobre o que pode ocorrer nos próximos 
12 meses. 

 
D47 TARXETA 42  Empregando esta tarxeta, dígame, ¿que probabilidade hai de que, durante 

os próximos 12 meses, vostede poida atoparse no paro e buscando traballo durante cando 
menos 4 semanas seguidas? 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

Nada probable 1 

Non moi probable 2 

Probable 3 

Moi probable 4 

FACER D48 

Nunca traballou, xa non traballa e non 
está buscando traballo (non suxerir)

5 IR A D49 
 

8 FACER D48  Non sabe (non suxerir)
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D48 SEGUE TARXETA 42  ¿Que probabilidade hai de que durante os próximos 12 meses 

vostede teña que reducir a súa xornada de traballo remunerado máis do que querería, 
porque teña que encargarse do coidado dalgún familiar? Por favor, empregue a mesma 
tarxeta. 

 
 
   Nada probable 1 

    Non moi probable 2 

   Probable 3 

   Moi probable 4 
 
   Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
 
PREGUNTAR A TODOS  
D49 SEGUE TARXETA 42 E, durante os próximos 12 meses, ¿que probabilidade hai de que 

pase por algún período no que non teña diñeiro suficiente para cubrir as súas necesidades 
domésticas? Empregue a mesma tarxeta. 

 
   Nada probable 1 

    Non moi probable 2 

   Probable 3 

   Moi probable 4 
 
   Non sabe (non sugerir) 8 
 
 
 
 
D50 SEGUE TARXETA 42 E, durante os próximos 12 meses, ¿que probabilidade hai de que 

non reciba a asistencia sanitaria que necesitaría en caso de enfermar? Empregue a 
mesma tarxeta. 
 
 

   Nada probable 1 

    Non moi probable 2 

   Probable 3 

   Moi probable 4 
 
   Non sabe (non sugerir) 8 
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Agora gustaríanos facerlle algunhas preguntas relacionadas coa idade.  
 
 
E1 Polo xeral, ¿a que idade diría vostede que a xente deixa de ser considerada nova? 
 

ENTREVISTADOR: Se o entrevistado/a di “depende” ou “nunca”, acepte a 
resposta como válida e NON insista. Se o entrevistado/a dá un rango de idade, 
pregúntelle unha idade concreta dentro dese rango. 

 
 

 
                                                 ANOTE A IDADE 
  
 

777 Non contesta (non suxerir)
888 Non sabe (non suxerir)
000 Depende da persoa (non suxerir)
222 Nunca (non suxerir)

 
 
 
 
 
E2 E, ¿a que idade cre vostede que a xente comeza a ser considerada maior? 
 

ENTREVISTADOR: Se o entrevistado/a di “depende” ou “nunca”, acepte a 
resposta como válida e NON insista. Se o entrevistado/a dá un rango de idade, 
pregúntelle unha idade concreta dentro dese rango. 

 
 
 

 
                                                 ANOTE A IDADE 
  
 

777 Non contesta (non suxerir)
888 Non sabe (non suxerir)
000 Depende da persoa (non suxerir)
222 Nunca (non suxerir)
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E3  TARXETA 43 Empregando esta tarxeta, por favor, dígame cal é a cuadrícula que mellor 
describe o grupo de idade ó que vostede cre pertencer. Se considera que pertence ó grupo 
dos moi novos, escolla a primeira cuadrícula. Se considera que pertence ó dos moi 
maiores, escolla a última cuadrícula. En calquera outro caso, escolla unha das cuadrículas 
intermedias. Simplemente, dígame cal é a letra que aparece debaixo da cuadrícula que 
vostede escolleu. 

 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 
 

                                                                                                          A 01 

   B 02 

   C 03 

   D 04 

   E 05 

   F 06 

   G 07 

   H 08 

   J 09 

   Non contesta (no suxerir) 77 

   Non sabe (no suxerir) 88 
 
 
E4 TARXETA 44 Empregando esta tarxeta, por favor, dígame se ten un sentimento de 

pertenza a este grupo de idade forte ou feble. Escolla unha resposta das que aparecen 
nesta tarxeta, na que 0 significa “un sentimento de pertenza moi feble” e 10 “un sentimento 
de pertenza moi forte”. 

 
    

Sentimento de 
pertenza moi 
feble 

       Sentimento de 
pertenza moi 

forte 

Non sabe 
(non 

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

 
Non teño un sentimento de pertinencia a ningún grupo de idade / a este grupo de 
idade (non suxerir)        55 

 
 
 
 
 
 
 
 

 33



Agora voulle facer algunhas preguntas sobre o estatus social que ten a xente dos distintos 
grupos de idade dentro da sociedade. Ó falar de estatus social estoume a referir ó prestixio 
ou posición na sociedade; non me refiero á participación en grupos ou actividades sociais.  
 
 
 
TARXETA 45 Gustaríame saber como cre vostede que a maioría da xente en España percibe o 
estatus dos que andan nos 20, nos 40, e dos que teñen máis de 70 anos. Empregando esta 
tarxeta, por favor, dígame que estatus atribuiría a maioría da xente a …LER… 
 

 

  
Estatus social 

extremadamente 
baixo          

Estatus social 
extremadamente 

alto 

Non 
sabe 
(non 

suxerir)
E5 

 
...  os que 
andan nos 
20? 

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

E6 
 

...  os que 
andan nos 
40? 

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

E7 
 

...  os que 
teñen máis 
de 70? 

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

 
Agora voulle facer algunhas preguntas sobre as persoas que andan nos 20. 
 
TARXETA 46 Empregando esta tarxeta, por favor, dígame, nunha escala de 0 a 10, en que 
medida lle preocupa cada unha destas cousas que lle vou ler. 0 significa que non lle preocupa 
nada e 10 que lle preocupa moito. ¿En que medida lle preocupa… ? LER… 

 

  

Non me 
preocupa 

en 
absoluto          

Preocúpame 
moito 

Non 
sabe 
(non 

suxerir)
E8 

 
...  o nivel de 
delincuencia 
que caracteriza 
actualmente ós 
que andan nos 
20?  

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

E9 ...  que os 
empresarios 
prefiran dar 
traballo ós que 
andan nos 20, 
en vez de ós 
que andan nos 
40 ou máis? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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E10 TARXETA 47 Por favor, dígame se cre vostede que a maioría dos que andan nos 20 

exerce una influencia boa ou mala nos costumes e o estilo de vida de España. Escolla a 
súa resposta nesta tarxeta na que 0 significa “Exercen unha influencia extremadamente 
mala” e 10 “Exercen unha influencia extremadamente boa”.  

 
“Exercen unha 
influencia 
extremadamente 
mala” 

       “Exercen unha 
influencia 

extremadamente 
boa” 

Non sabe 
(non suxerir) 

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

Non exercen ninguna influencia (non suxerir)     55 
 
E11 TARXETA 48 En xeral, ¿diría vostede que, hoxe en día, os que andan nos 20 

contribúen moito ou pouco á riqueza económica do país? Por favor, empregue esta 
tarxeta na que 0 significa que contribúen moi pouco á riqueza económica do país e 10 
que contribúen moito. 

 
Contribúen moi 
pouco á riqueza 
económica do 
país 

       Contribúen 
moito á riqueza 

económica do 
país 

Non sabe 
(non 

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

 
 
 
 
 
Agora gustaríame facerlle unha serie de preguntas similares sobre os que teñen máis de 70 
anos. 
 
E12 TARXETA 49 Empregando esta tarxeta, por favor, dígame se cre vostede que, na 

actualidade, os que teñen máis de 70 son unha carga para a sanidade pública española. 0 
significa “Non supoñen una carga” e 10 “Supoñen unha gran carga”. 

 
Non supoñen 
unha carga 

       
Supoñen unha 

gran carga 

Non sabe 
(non 

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

 
 

 
E13 TARXETA 50 E, dígame ¿diría vostede que a maioría das persoas de máis de 70 anos 

exercen unha influencia boa ou mala sobre os costumes e o estilo de vida de España? 
Escolla a súa resposta nesta tarxeta na que 0 significa “Exercen unha influencia 
extremadamente mala” e 10 “Exercen unha influencia extremadamente boa”. 

 
“Exercen unha 
influencia 
extremadamente 
mala” 

       “Exercen unha 
influencia 

extremadamente 
boa” 

Non sabe 
(non suxerir) 

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

Non exercen ninguna influencia (non suxeriri)     55 
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E14 TARXETA 51 E, en xeral, ¿diría vostede que, hoxe en día, as persoas de máis de 70 
anos contribúen moito ou pouco á riqueza económica do país? Por favor, empregue 
esta tarxeta na que 0 significa que contribúen moi pouco á riqueza económica do país e 
10 que contribúen moito.  

 
Contribúen moi 
pouco á riqueza 
económica do 
país 

       Contribúen 
moito á riqueza 

económica do 
país 

Non sabe 
(non 

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

 
 
 
Ata o de agora estiven preguntándolle polas súas propias opinións. Agora gustaríame que 
me dixera cal cre que é a opinión da maioría da xente en España sobre as persoas de 
distintas idades. 
 
TARXETA 52 Agora, pense nas persoas de máis de 70 anos. Empregando esta tarxeta, por favor, 
dígame en que medida é probable que a maioría da xente en España perciba ós que andan nos 
20… LER… 
 

    

Non é nada 
probable 
que os 

vexa  así n       

É moi 
probable 
que os 

vexa  así n 

 
Non 
sabe 
(non 

suxerir)   
E15 ... como xente 

amigable? 
0 1 2 3 4 8 

E16 ... como xente 
competente? 

0 1 2 3 4 8 

E17 ... como xente con 
principios? 

0 1 2 3 4 8 

E18 ... con respeto? 0 1 2 3 4 8 
   
 
SEGUE TARXETA 52  Empregando a mesma tarxeta dígame, por favor, en que medida é 
probable que a maioría da xente en España perciba ás persoas de máis de 70…  LER… 
 
  

Non é nada 
probable 
que los 

vexa  así n       

É moi 
probable 
que os 

vexa  así n 

 
Non 
sabe 
(no 

sugerir)     
E19 ... como xente 

amigable? 
0 1 2 3 4 8 

E20 ... como xente 
competente? 

0 1 2 3 4 8 

E21 ... como xente con 
principios? 

0 1 2 3 4 8 

E22 ... con respeto? 0 1 2 3 4 8 
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 E23 TARXETA 53  E, ¿en que medida cre vostede que a maioría da xente en España 

consideraría aceptable que nomearan como xefe/a seu a unha persoa de 30 anos que 
reunira as condicións para o posto? Empregue esta tarxeta na que 0 significa que “a 
maioría da xente o consideraría totalmente inaceptable” e 10 que “a maioría da xente o 
consideraría totalmente aceptable”. 
 

Totalmente 
inaceptable 

       
Totalmente 

aceptable 

Non sabe 
(non 

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

 
                  Depende (nox suxerir)       55 
 
E24 SEGUE TARXETA 53 E, dígame, por favor, ¿en que medida cre que a maioría da xente en 

España españois consideraría aceptable que nomearan como o seu xefe a unha persoa de 
70 anos que reunira as condicións para o posto? Empregue esta tarxeta na que 0 significa 
que “a maioría da xente o consideraría totalmente inaceptable” e 10 que “a maioría da 
xente lo consideraría totalmente aceptable”. 
 

Totalmente 
inaceptable 

       
Totalmente 

aceptable 

Non sabe 
(non 

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

 
                  Depende (non suxgerir)       55 
 
TARXETA 54 Empregando esta tarxeta, dígame se é probable que a maioría da xente en España 
perciba ós que están nos 20…  LER … 
 

  

Non é 
nada 

probable 
que os 
perciba 

así    

É moi 
probable 
que os 

perciba así 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
E25 ... con envexa? 0 1 2 3 4 8 

       
E26 ... con mágoa? 0 1 2 3 4 8 

       
E27 ... con admiración? 0 1 2 3 4 8 

E28 ... con desprezo? 0 1 2 3 4 8 
 
 
SEGUE TARXETA 54 E, ¿en que medida é probable que a maioría da xente en España perciba 
ós que teñen máis de 70 anos…  LER … 
 

  

Non é nada 
probable 
que os 

perciba así    

É moi 
probable 
que os 

perciba así 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
E29 ... con envexa? 0 1 2 3 4 8 

       
E30 ... con mágoa? 0 1 2 3 4 8 

       
E31 ... con admiración? 0 1 2 3 4 8 

E32 ... con desprezo? 0 1 2 3 4 8 
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De seguido fareille algunhas preguntas sobre as súas propias opinións sobre a xente de 
diferentes idades. 

 
E33 TARXETA 55  Empregando esta tarxeta, digame ata que punto os seus propios 

sentimentos cara ós que están nos 20 son, en xeral, positivos ou negativos. Por favor, 
responda empregando unha escala de 0 a 10 na 0 significa “extremadamente negativos” e 
10 “extremadamente positivos”. 

 
 
Extremadamente 
negativos  

        
Extremadamente 

positivos 

Non sabe 
(non 

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

 
 
E34 SEGUE TARXETA 55 E ¿ata que punto os seus propios sentimentos cara ós quen teñen 
máis de 70 anos, son máis ben positivos ou máis ben negativos? Empregue a mesma tarxeta. 
 
 
Extremadamente 
negativos  

        
Extremadamente 

positivos 

Non sabe 
(non 

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

 
 
TARXETA 56  Empregando esta tarxeta, por favor, dígame con que frecuencia, durante o ano 
pasado, alguén amosou un prexuízo contra vostede ou lle deu un trato inxusto debido a…  LER… 
 

    Nunca 

 
 
    

 
 
  

Moi a 
miúdo 

Non 
sabe 
(non 

suxerir)     
 E35 ... súa idade? 0 1 2 3 4 8 

        
 E36 
  

... o seu sexo? 0 1 2 3 4 8 

       
 E37 
  

... a súa raza ou a 
úa orixe étnica? s 

0 1 2 3 4 8 

      
 
E38 SEGUE TARXETA 56 E, ¿con que frecuencia, se é que lle te ocorrido algunha vez durante 

o ano pasado, sentiu que alguén lle mostrou falta de respeto debido a súa idade, por 
exemplo, ignorándoo/ignorándoa o tratándoo/a con condescendencia? Empregue a 
mesma tarxeta. 

 

Nunca 

 
 
    

 
 
  

Moi a 
miúdo 

Non 
sabe 
(non 

suxerir)    
0 1 2 3 4 8 

 
E39  SEGUE TARXETA 56 E, máis concretamente, ¿con que frecuencia durante o último ano 

foi tratado mal debido á súa idade, insultándoo/a, aproveitándose de vostede ou 
negándolle algún servizo? Empregue a mesma tarxeta. 
ENTREVISTADOR: por tratar mal enténdese tanto maltrato verbal como físico 
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Nunca 

 
 
    

 
 
  

Moi a 
miúdo 

Non 
sabe 
(non 

suxerir)    
0 1 2 3 4 8 

  
 
Agora voulle facer algunhas preguntas, primeiro sobre os seus amigos, e despois sobre a 
súa familia.  
 
 
E40  TARXETA 57 Aproximadamente, ¿cantos amigos ten vostede que teñan menos de 30 

anos e que non sexan familiares seus? Escolla una resposta de esta tarxeta. 
 
 
   Ningún 1 IR A E42 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          FACER E41 

   10 ou máis 5 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
E41  TARXETA 58 ¿Que opción desta tarxeta describe mellor se pode falar ou non de asuntos 

persoais tales como sentimentos, crenzas ou experiencias con calquera destes amigos? 
 
 
   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 01 

   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 02 

   Podo falar de moitos asuntos persoais 03 

   Podo falar dalgúns asuntos persoais 04 

   Podo falar duns poucos asuntos persoais 05 

   Non podo falar de ningún asunto persoal 06 

   Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
PREGUNTAR A TODOS 
 
E42  TARXETA 59 Aproximadamente, ¿cantos amigos ten vostede que teñan máis de 70 anos, 

e que non sexan familiares seus? Escolla unha resposta desta tarxeta. 
 
 
   Ningún 1 IR A E44 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          FACER E43 
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   10 ou máis 5 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
E43 TARXETA 60 ¿Que opción desta tarxeta describe mellor se pode falar ou non de asuntos 

persoais tales como sentimentos, crenzas ou experiencias con calquera destes amigos? 
 
   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 01 

   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 02 

   Podo falar de moitos asuntos persoais 03 

   Podo falar dalgúns asuntos persoais 04 

   Podo falar duns poucos asuntos persoais 05 

   Non podo falar de ningún asunto persoal 06 

   Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
PREGUNTAR A TODOS 
 
E44 Por favor, dígame, ¿cantos anos ten? 
 
   29 ou menos 1 IR A E47 
    

   30 ou máis 2 

   Non contesta (non suxerir) 7  FACER E45 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 

  
 
E45 ¿Ten algún fillo ou neto de entre 15 e 30 anos? 
 
 
   Si 1 FACER E46 
    

   Non 2 

   Non contesta (non suxerir) 7  IR A E47 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
E46  SEGUE TARXETA 60  ¡Que opción desta tarxeta describe mellor se pode falar ou non de 

asuntos persoais tales como sentimentos, crenzas ou experiencias con calquera dos seus 
fillos ou netos? 

 
   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 01 

   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 02 

   Podo falar de moitos asuntos persoais 03 

   Podo falar dalgúns asuntos persoais 04 
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   Podo falar duns poucos asuntos persoais 05 

   Non podo falar de ningún asunto persoal 06 

   Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
 
PREGUNTAR A TODOS 
 
E47  ¿Hai algún membro da súa familia maior de 70 anos? 
 

NOTA PARA O ENTREVISTADOR: O termo “familia” inclúe tanto a quen ten vínculos de 
sangue co entrevistado, como a quen están casados con eles. 

 
   Si 1 FACER E48 
    

   Non 2 

   Non contesta (non suxerir) 7  IR A E49 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 
 
 
E48 SEGUE TARXETA 60  ¿Que opción desta tarxeta describe mellor se pode falar ou non de 

asuntos persoais tales como sentimentos, crenzas ou experiencias con calquera destes 
membros da súa familia? 

 
   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 01 

   Podo falar de todo tipo de asuntos persoais 02 

   Podo falar de moitos asuntos persoais 03 

   Podo falar dalgúns asuntos persoais 04 

   Podo falar duns poucos asuntos persoais 05 

   Non podo falar de ningún asunto persoal 06 

   Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
  

PREGUNTAR A TODOS 
 
E49 Durante o último mes, ¿realizou vostede algún tipo de traballo, xa fora remunerado ou 

voluntario? 
 

EN CASO AFIRMATIVO: ¿Foi un traballo remunerado, un traballo voluntario, ou as dúas 
cousas? 

 
 

Si – Só remunerado 1   

Si – Só voluntario 2  FACER E50 

Si – Remunerado e voluntario 3   

Non – Ningunha das dúas cousas IR A E52 4 
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8 Non sabe (non suxerir)
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E50 TARXETA 61 ¿Canto dese tempo pasouno traballando con compañeiros ou voluntarios 
que estiveran nos 20 anos? Escolla súa resposta desta tarxeta. 

 
NOTA PARA O ENTREVISTADOR: “ese tempo” refírese ó traballo feito durante o último 
mes, segundo a pregunta E49. Se o entrevistado non ten amigos neste grupo de idade 
anotar código 1. “En ningún momento, ou en case ningún momento”.  

 
   En ningún momento, ou en case ningún momento 1 

   Nalgún momento 2 

   Boa parte do tempo 3 

   Todo ou case todo o tempo 4 

   Non traballou con outra xente durante o mes pasado (non suxerir) 5 

   Non sabe (non suxerir) 8 

 
 
E51 SEGUE TARXETA 61  E, ¿canto dese tempo pasouno traballando con outros compañeiros 

ou voluntarios maiores de 70 anos? Empregue a mesma tarxeta. 
 
NOTA PARA O ENTREVISTADOR: “ese tempo” refírese ó traballo feito durante o último 
mes segundo a pregunta E49. Se o entrevistado non ten amigos neste grupo de idade 
anotar código 1. “En ningún momento, ou en case ningún momento”. 

 
 
   En ningún momento, ou en case ningún momento 1 

   Nalgún momento 2 

   Boa parte do tempo 3 

   Todo ou case todo o tempo 4 

   Non traballou con outra xente durante o mes pasado (non suxerir) 5 

   Non sabe (non suxerir) 8 
 
PREGUNTAR A TODOS 
 
E52 TARXETA 62 E, en xeral, ¿como ve vostede ás persoas que hoxe en día andan nos 20 e 

ós maiores de 70 anos en España? 
 
ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 

 
 Vexo ós que andan nos 20 e ós maiores de 70 anos como: 
 
   Un só grupo 1         (A) 

   Dous grupos diferentes que pertencen á mesma comunidade 2         (B) 

  Dous grupos diferentes que non pertencen á mesma comunidade 3         (C) 

   Só como individuos, e non como grupos 4         (D) 

   Non sabe (non suxerir) 8 
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E53 TARXETA Por favor, dígame como é de importante para vostede o non ter prexuízos 
contra ás persoas doutros grupos de idade. Empregue esta tarxeta na que 0 significa “non 
é nada importante para min” e 10 “é extremadamente importante para min”. 

 

Non é nada 
importante para 
min 

       É 
extremadamente 
importante para 

min 

Non sabe 
(non 

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

 
 
 
 
E54 SEGUE TARXETA 63  E agora, por favor, dígame como é de importante para vostede que 

outros o vexan como alguén sen prexuízos contra as persoas de outros grupos de idade. 
 

Non é nada 
importante para 
min 

       É 
extremadamente 
importante para 

min 

Non sabe 
(non 

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

 
 
 
E55  TARXETA 64  ¿En que medida cre vostede que, en España, a discriminación por motivos 

de idade –sexa por ser novos ou por ser maiores–  é un problema serio, se e que é un 
problema? Escolla a súa resposta a partir de esta tarxeta. 

 
      Moi serio 1 

   Bastante serio 2 

   Non moi serio 3 

   Nada serio 4 

   Depende (non suxerir) 5 

Non hai discriminación por motivos de idade en absoluto en España (non suxerir)  6 

   Non sabe (non suxerir) 8 
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Agora gustaríame facerlle algunhas preguntas sobre vostede e sobre o resto das persoas 
que viven con vostede neste fogar. 
 
F1  Incluído vostede mesmo, ¿cantas persoas, adultos e nenos, viven habitualmente nesta casa? 
 
       ANOTAR: __ __ 

Non sabe (Non suxerir) 88 
 
 
ENTREVISTADOR: NA CUADRÍCULA, ANOTE OS CAMBIOS DO ENQUISADO (SÓ F2/F3) E 
DE SEGUIDO OS DO RESTO DOS HABITANTES DO DOMICILIO (DA F2 Á F4), DE MAIOR A 
MENOR IDADE. 
 
POR FOGAR ENTENDEMOS: TÓDALAS PERSOAS QUE VIVEN NUN MESMO ENDEREZO, 
EXCLUINDO AS PERSOAS QUE ESTIVERAN AUSENTES DURANTE MÁIS DE 6 MESES.   
 
PARA FACILITAR A TAREFA PODERÍA SER ÚTIL ENGADIR OS NOMES OU INICIAIS DE 
CADA MEMBRO DA CASA NA CUADRÍCULA INDICADA. 
 
 
F2  ANOTAR O SEXO  
 
F3  ¿En que ano naceu? 
 

ANOTAR: __ __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 8888 

 
 
F4  AMOSAR TARXETA 65  Empregando esta tarxeta, ¿que relación ten esta persoa con 
vostede? 
 
[PROGRAMADOR: Esta páxina (preguntas F1-F4) énchese na seguinte páxina (cuadrícula 
do fogar)] 
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ANOTAR EN PRIMEIRO LUGAR Ó ENTREVISTADO. DEMAIS MEMBROS ANOTAR DE MAIOR A MENOR IDADE------------------  
 
Nº de individuo 01 

(entrevistado) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
OPCIONAL:  
1er nome  ou iniciais  

      

       
F2 Sexo        
Home 1 1 1 1 1 1 
Muller 2 2 2 2 2 2 
       
F3  ¿En que ano 
naceu? 

                        

       
F4  Relación        
Marido/ esposa/ parella  01 01 01 01 01 
Fillo/a (sexan seus ou da 
súa parella, incluíndo 
fillos/as adoptados/as ou en 
acollida) 

 02 02 02 02 02 

Pai/nai/sogro/-a (sexan 
seus ou da súa parella, 
incluíndo os adoptivos) 

 03 03 03 03 03 

Irmán/irmá (incluíndo 
adoptivos,  medio/a 
irmáns/irmás, en acollida) 

 04 04 04 04 04 

Outra relación de 
parentesco 

 05 05 05 05 05 

Outra relación sen 
parentesco 

 06 06 06 06 06 

Non sabe (Non suxerir)  88 88 88 88 88 
 
ANOTAR EN PRIMEIRO LUGAR Ó ENTREVISTADO. DEMAIS MEMBROS ANOTAR DE MAIOR A MENOR IDADE------------------  
 
Nº de individuo 07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
OPCIONAL:  
1er nome  o iniciais  

      

       
F2 Sexo        
Home 1 1 1 1 1 1 
Muller 2 2 2 2 2 2 
       
F3  ¿En que ano 
naceu? 

                        

       
F4  Relación        
Marido/ esposa/ parella 01 01 01 01 01 01 
Fillo/a (sexan seus ou da 
súa parella, incluíndo 
fillos/as adoptados/as ou en 
acollida) 

02 02 02 02 02 02 

Pai/nai/sogro/-a (sexan 
seus ou da súa parella, 
incluíndo os adoptivos) 

03 03 03 03 03 03 

Irmán/irmá (incluíndo 
adoptivos,  medio/a 
irmáns/irmás, en acollida) 

04 04 04 04 04 04 

Outra relación de 
parentesco 

05 05 05 05 05 05 

Outra relación sen 
parentesco 

06 06 06 06 06 06 

Non sabe (Non suxerir) 88 88 88 88 88 88 
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F5   AMOSAR TARXETA 66  ¿Que frase desta tarxeta describe mellor o lugar no que vive? 

 
Unha grande cidade    1 
As aforas dunha grande cidade   2 
Unha cidade de tamaño medio ou pequeno 3 
Un pobo      4 
Unha granxa ou casa no campo   5 
Non sabe  (Non suxerir)    8 

 
F6   ¿Cal é o nivel de estudos máis alto que obtivo? 

ENTREVISTADOR: ANOTAR LITERALMENTE E PRE-CODIFICAR. 
NOTA PARA CODIFICACIÓN: COMPROBAR QUE A PRE-CODIFICACIÓN É 
CORRECTA. 
[Pregunta específica para cada país e códigos para re-codificar segundo o Plano de 
Códigos de ESS]  

 
ANOTAR CON TODO DETALLE E DESPOIS CODIFICAR.  

  
 

Sen estudos/analfabeto..................................................................00 Ir a F7 
Estudos primarios sen rematar ......................................................01 
Certificado de escolaridade............................................................02 
Ata 5 de EXB..................................................................................03 
Antiga primaria completa................................................................04 
EXB ou ESO...................................................................................05 
Bacharelato elemental....................................................................06 
FP1 e Ensino Técnico Profesional ou equivalente.........................07 
Bacharelato superior, BUP ou equivalente ....................................08 Facer F6a 
FP2 ou equivalente ........................................................................09 
Estudos superiores de 2 o 3 anos (en centros de  
estudos no regulamentados)..........................................................10 
Arquitecto e enxeñeiro técnico .......................................................11 
Diplomado doutras escolas universitarias ou equivalente .............12 
Arquitecto ou enxeñeiro superior ...................................................13 
Licenciado ......................................................................................14 
Estudos de postgró ou especialización ..........................................15 
Doutoramento.................................................................................16 
Non sabe  (Non suxerir) .................................................................88 Ir a F7 
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CÓDIGOS 02 A 06 EN F6, MARCAR AUTOMATICAMENTE EN F6a CÓDIGO 01 E PASAR A 
F7.  
F6a   AMOSAR TARXETA 68  Pense nos estudios de maior nivel que finalizara. ¿En cal das 

seguintes disciplinas os situaría? 
 
ENTREVISTADOR: se o nivel máis alto do entrevistado está en máis dunha 
disciplina, codificar como 01. 

 
Xeral ou campo non especificado .................................................................. 01 
Arte – belas artes ou artes aplicadas ............................................................. 02 
Humanidades – idiomas, filoloxía, clásicas, historia, teoloxía, etc. ................ 03 
Estudos técnicos ou de enxeñería, incluíndo arquitectura e urbanismo, industria, 
aeronáutica, enxeñería naval, construción, etc.............................................. 04 
Agricultura e silvicultura, forestais.................................................................. 05 
Formación do profesorado ou ensino............................................................. 06 
Ciencia, matemáticas, computación, etc........................................................ 07 
Mediciña, servizos de saúde, enfermería, etc. ............................................... 08 
Económicas, comercio, administración de empresas, contabilidade, etc. .... 09 
Estudos sociais e do comportamento, administración pública, medios de comunicación, 
cultura, estudos do deporte e do ocio, hostalería e turismo, etc.. .................. 10 
Dereito e estudos xurídicos............................................................................ 11 
Servizos de coidado persoal – catering, fogar, perruquería, etc. ................... 12 
Orde pública e seguridade – policía, forzas armadas, bombeiros, etc. ......... 13 
Transporte e telecomunicacións .................................................................... 14 
Non sabe  (Non suxerir) ................................................................................. 88 

 
 
 
A TODOS 
F7   ¿Aproximadamente cantos anos de educación completos estudou vostede, sexa a tempo 

parcial ou a tempo completo? Indíqueme os anos ou cursos completos sumando como 
medio ano aqueles nos que estivera estudando a tempo parcial; é dicir, mentres 
traballlaba. Por favor, indíqueo en anos escolares completos e non esqueza incluir os anos 
de ensino obrigatorio. 

 
ENTREVISTADOR: NON estamos a preguntar a que idade rematou os estudos, senón 
cantos anos se adicou a estudar.  Se nos di a que idade rematou de estudar, podemos 
restar 5 anos (idade á que se adoita comezar a primaria) máis o número de anos durante 
os que interrumpiu os estudos (se é que houbo interrupcións) para chegar ó número de 
anos que estivo estudando a tempo completo.  
ENTREVISTADOR: Sume as fraccións de ano e... “redondee ata o número enteiro 
máis próximo”. 

 
ANOTAR O NÚMERO: __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 88 
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F8a   AMOSAR TARXETA 69  Empregando esta tarxeta, ¿podería dicirme en cales destas 
situacións se ten atopado nos últimos sete días?   
INSISTIR:  ¿Algunha outra? 
 
RESPOSTA MULTIPLE: ANOTAR E MARCAR TODO O QUE SE DIGA E MARCAR 
TODO O QUE CORRESPONDA. TODO TRABALLO REMUNERADO DEBE IR EN 
CODIGO 1 (aínda que estivera ausente do traballo na última semana se ten traballo ó 
que volver) 
 
PROGRAMADOR: O SALTO DO CÓDIGO 6 Ó 8 NON É UN ERRO. 
 

Nun emprego remunerado (incluída a situación de baixa temporal por 
maternidade/paternidade, accidente, enfermidade ou vacacións)  
(ex. traballador por conta allea, conta propia ou nun negocio familiar)  01, 
Estudando, aínda que se estivera de vacacións  
(excluír a formación remunerada por empresa)     02, 
Desempregado e na procura activa de emprego     03,  
Desempregado, querendo atopar traballo pero sen procura-lo activamente   04, 
Con enfermidade crónica ou situación de invalidez permanente   05, 
Xubilado           06, 
Facendo tarefas do fogar, coidando nenos ou outras persoas   08, 
Outra  (Non suxerir)         09, 
Non sabe  (Non suxerir)         88, 

 
F8b   PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F8a: 
 

MÁIS DUN CODIFICADO EN F8a  1      Facer F8c  
SÓ UN CODIFICADO EN F8a   2      Ir a F8d 

 
F8c  SEGUE TARXETA 69  ¿E cal describe mellor a súa situación nos últimos sete anos? Por 

favor, escolla só unha delas. 
 
 ANOTAR UNHA SOA RESPOSTA 

 
Nun emprego remunerado (incluída a situación de baixa temporal por 
maternidade/paternidade, accidente, enfermidade ou vacacións)  
(ex. traballador por conta allea, conta propia ou nun negocio familiar)  01, 
Estudando, mesmo se estivera de vacacións  
(excluír a formación remunerada por empresa)     02, 
Desempregado e na procura activa de emprego     03,  
Desempregado, querendo atopar traballo pero sen procura-lo activamente   04, 
Con enfermidade crónica ou situación de invalidez permanente   05, 
Xubilado           06, 
Facendo tarefas do fogar, coidando nenos ou outras persoas   08, 
Outra  (Non suxerir)         09, 
Non sabe  (Non suxerir)         88, 

 
 
F8d  ENTREVISTADOR: tomar como referencia a F8a e codificar:   
   
   Entrevistado ten traballo remunerado 
   (código 01 en F8a) 1 IR A F12    

   Entrevistado non ten un traballo remunerado 
   (todos os que NON teñan código 01 en F8a) 2 FACER F9 
 
F9  ¿Permitiríame verificar os datos? ¿Realizou algún traballo remunerado dunha hora ou máis 

nos últimos sete días?   
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Si    1     Ir a F12 
Non    2      
Non sabe (Non suxerir) 8      

Facer F10 

 
 
F10  ¿Tivo nalgún momento un traballo remunerado?  NON LER 
 

Si    1     Ir a F12 
Non    2      
Non sabe (Non suxerir) 8      

Facer F27 

 
 
F11   ¿En que ano tivo o seu último traballo remunerado?      
 

ANOTAR O ANO: __ __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 8888 

 
 
 
ENTREVISTADOR: Se o entrevistado está actualmente traballando (código 01 en F8a ou 
código 1 en F9), preguntar de F12 a F25a sobre o seu traballo actual; se non ten traballo 
remunerado, pero o tivo no pasado (código 1 en F10) preguntar de F12 a F25 sobre ese 
último traballo. 
 
F12   No seu traballo principal, ¿vostede era…?  LER … 
 

... traballador/a por conta allea,  1     Ir a F14 
traballador/a por conta propia,   2     Facer F13 
ou traballaba nun negocio familiar?  3  
Non sabe  (Non ler)   8  Ir a F14 

 
 
F13   ¿Cantos empregados ten/tiña vostede?      
    

ANOTAR Nº DE EMPREGADOS: __ __ __ __ __     Ir a F15 
Non sabe (Non suxerir) 88888 

 
 
 
PROGRAMADOR: PREGUNTAR SE DI POR CONTA ALLEA OU NEGOCIO FAMILIAR OU 
NON SABE (CÓDIGOS 1, 3, 8 EN F12) 
 
F14   ¿Ten/tiña vostede un contrato laboral…?  LER … 
 

…indefinido,   1   
temporal,     2 
ou no ten/tiña contrato?  3 
Non sabe  (Non ler)  8 
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PROGRAMADOR: PREGUNTAR A TODO OS QUE ESTEAN TRABALLANDO/TRABALLARON 
PREVIAMENTE (CÓDIGO 01 EN F8A, EN F9, O EN F10) 
 
F15   Incluído vostede mesmo, ¿cantos empregados hai/había habitualmente no seu lugar de 

traballo?  LER … 
 

…menos de 10,   1 
de 10 a 24,    2 
de 25 a 99,    3 
de 100 a 499,   4 
o 500 ou máis?   5 
Non sabe  (Non ler)  8 

 
 
F16   No seu traballo principal, ¿é/era vostede responsable de supervisar o traballo dos demais 

empregados?  NON LER 
 

Si    1     Facer F17 
Non    2     
Non sabe  (Non suxerir) 8     

Ir a F18 

 
 
F17   ¿De cantas persoas é/era vostede responsable?  
 

ANOTAR O NÚMERO: __ __ __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 8888 

 
 
PROGRAMADOR: PREGUNTAR A TODOS OS QUE ESTEAN 
TRABALLANDO/TRABALLARON PREVIAMENTE (CÓDIGO 01 EN F8A, EN F9, O EN F10) 
 
TARXETA 70  De seguido voulle ler unha lista de actividades relacionadas coa súa vida laboral. 
Empregando esta tarxeta, por favor dígame ata que punto a dirección ou os seus xefes no traballo 
permítenlle/permitíanlle...  LER … 
 
 

Non teño/tiña 
ningunha 
influencia      

Teño/tiña un 
control total

Non 
sabe
(Non 
ler) 

             
F18  ... decidir como organizar o seu 
traballo diario 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

F19  … influír nas decisións que 
afectan ás actividades da 
organización 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05

 
06

 
07 

 
08 

   
09 10 88 

 
 
F20   Sen contar horas extras, remuneradas ou non, ¿cantas horas de traballo á semana 

estipula/estipulababa o contrato do seu traballo principal? 
 

ANOTAR O NÚMERO: __ __ __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 8888 
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F21   Seguindo co seu traballo principal, con independencia do número de horas estipuladas no 

seu contrato, ¿cantas horas traballa/traballaba normalmente á semana, incluíndo horas 
extras, remuneradas ou non? 

 
ANOTAR O NÚMERO: __ __ __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 888 

 
 
F22   ¿A que se adicaba a empresa ou organización para a que traballa/ba? 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F23   TARXETA 71  ¿Para que tipo de organización nesta tarxeta traballa ou traballou vostede? 
 

ANOTAR UNHA SÓA RESPOSTA 
 

Goberno central, autonómico ou local      1 
Outra administración pública (como educación e sanidade)   2 
Empresa estatal         3 
Empresa privada         4 
Traballador por conta propia       5 
Outro          6 
Non sabe  (Non suxerir)        8 

 
 
 
F24   ¿Cómo definiría o seu posto (ou cargo) de traballo principal? 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F25   No seu traballo principal, ¿que tipo de tarefa realiza/ba durante a maior parte do tempo? 
 ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F25a  ¿Que tipo de formación ou de titulación require/requiría este traballo?  
 ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F26  Nos últimos 10 anos, ¿realizou algún traballo remunerado noutro país durante, polo menos, 6 
meses? NO LER 
 

Si     1 
Non     2 
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Non sabe (Non suxerir)  8 
 
 
 
A TODOS 
 
F27  ¿Nalgún momento da súa vida estivo no paro e buscando traballo durante un periodo de 
máis de tres meses?  NON LER 
    

Si     1    Facer F28 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 Ir a F30 

 
 
F28   ¿Algún destes períodos durou 12 meses ou máis?  NON LER 
 

Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 
 
F29   ¿Algún destes períodos foi durante os últimos 5 anos?  NON LER 

 
ENTREVISTADOR: estes períodos refírense a períodos de máis de 3 meses en F27. 

 
Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 
 
A TODOS 
 
F30   ¿Está ou estivo algunha vez afiliado/a a un sindicato ou organización semellante? 

 
SE DI QUE SI: ¿Estó actualmente ou o estivo previamente? 

 
Si, o estou    1 
Si, o estiven   2 
Non     3 
Non sabe  (Non suxerir)  8 

 
 
F31   TARXETA 72  Por favor, considere tódolos ingresos de tódolos membros do fogar. ¿Cal é 

a principal fonte de ingresos do seu fogar? Empregue, por favor, esta tarxeta. 
 

Salarios ou ingresos do traballo por conta allea   01 
Salarios ou ingresos do traballo por conta propia 
(excluídas as explotacións agrícolas)     02 
Salarios e ingresos procedentes de explotacións agrícolas  03 
Pensións         04 
Prestación por desemprego ou indemnización por despido  05 
Outras axudas ou prestacións sociais     06 
Rendas de investimentos, aforros, seguros ou propiedades  07 
Ingresos doutras fontes       08 
Non contesta  (Non suxerir)      77 
Non sabe  (Non suxerir)       88 
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F32   TARXETA 73  Empregando esta tarxeta, se suma os ingresos que proveñen de todo tipo 

de fontes, ¿que letra describe mellor os ingresos netos do seu fogar despois de descontar 
os impostos e outras deduccións obligatorias? Se non coñece a cantidade exacta, por 
favor, díganos unha cantidade aproximada. Empregue a sección da tarxeta que mellor 
coñeza: ingresos semanais, mensuais ou anuais.  

 
J     01 
R     02 
C     03 
M     04 
F     05 
S     06 
K     07 
P     08 
D     09 
H      10 
Non contesta  (Non suxerir) 77 
Non sabe  (Non suxerir)  88 

 
 Aproximadamente 

SEMANAL 
Aproximadamente 

MENSUAL 
Aproximadamente 

ANUAL 
J 180€ ou menos 700€ ou menos 8.000€ ou menos 
R Entre máis de 180€ y 240€ Entre máis de 700€ y 900€ Entre máis de 8.000€ y 11.000€ 
C Entre máis de 240€ y 320€ Entre máis de 900€ y 1.200€ Entre máis de 11.000€ y 14.000€ 
M Entre máis de 320€ y 380€ Entre máis de 1.200€ y 1.400€ Entre máis de 14.000€ y 17.000€ 
F Entre máis de 380€ y 450€ Entre máis de 1.400€ y 1.700€ Entre máis de 17.000€ y 20.000€ 
S Entre máis de 450€ y 520€ Entre máis de 1.700€ y 1.900€ Entre máis de 20.000€ y 23.000€ 
K Entre máis de 520€ y 610€ Entre máis de 1.900€ y 2.300€ Entre máis de 23.000€ y 27.000€ 
P Entre máis de 610€ y 730€ Entre máis de 2.300€ y 2.700€ Entre máis de 27.000€ y 33.000€ 
D Entre máis de 730€ y 920€ Entre máis de 2.700€ y 3.500€ Entre máis de 33.000€ y 41.000€ 
H Máis de 920€ Máis de 3.500€ Máis de 41.000€ 
 
 
F33   TARXETA 74  ¿Cal das afirmacións nesta tarxeta describe mellor como se sinte na 

actualidade respecto dos ingresos do seu fogar? 
  

Cos ingresos actuais vivimos cómodamente   1 
Cos ingresos actuais chéganos para vivir   2 
Cos ingresos actuais temos dificultades    3 
Cos ingresos actuais temos moitas dificultades   4 
Non sabe  (Non suxerir)      8 

 
 
F34   TARXETA 75 Se por calqueira razón vostede se vira en graves dificultades económicas e 

tivera que pedir diñeiro prestado para chegar a fin de mes, ¿en que medida isto lle 
resultaría fácil ou difícil? Por favor, empregue esta tarxeta. 

 
Moi difícil   1 
Bastante difícil  2 
Nin fácil nin difícil  3 
Bastante fácil  4 
Moi fácil   5 
Non sabe (Non suxerir) 8 

 
    

F35  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F4: 
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ENTREVISTADO VIVE CON MARIDO/MULLER/PARELLA  
(código 01 en F4)      1 Facer F36  

NON VIVE EN PARELLA     2 Ir a F49 
 
  
F36  TARXETA 76 ¿Cal é o nivel de estudos máis alto acadado polo seu marido/muller/parella? 

Por favor, empregue esta tarxeta. 
 

Sen estudos/analfabeto ................................................................. 00 
Estudos primarios sen rematar...................................................... 01 
Certificado de escolaridade ........................................................... 02 
Ata 5º de EXB................................................................................ 03 
Antiga primaria completa ............................................................... 04 
EXB ou ESO .................................................................................. 05 
Bacharelato elemental ................................................................... 06 
FP1 e Ensino Técnico Profesional ou equivalente ........................ 07 
Bacharelato superior, BUP ou equivalente.................................... 08 
FP2 ou equivalente........................................................................ 09 
Estudos superiores de 2 o 3 anos 
(en centros de estudos no regulamentados) ................................. 10 
Arquitecto o enxeñeiro técnico ...................................................... 11 
Diplomado doutras escolas universitarias ou equivalente............. 12 
Arquitecto e enxeñeiro superior..................................................... 13 
Licenciado...................................................................................... 14 
Estudos de postgró ou especialización ......................................... 15 
Doutoramento ................................................................................ 16 
Non sabe  (Non suxerir)................................................................. 88 
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F37a   TARXETA 77  ¿En cales das situacións seguintes atopouse o seu/súa 

marido/muller/parella nos últimos 7 días? RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TODO O 
QUE DIGA. 
INSISTIR:  ¿Algunha outra? 
PROGRAMADOR: O SALTO ENTRE O CÓDIGO 6 E O 8 NON É UN ERROR. 

 
Nun emprego remunerado (incluída a situación de baixa temporal por 
maternidade/paternidade, accidente, enfermidade ou vacacións)  
(ex. Traballador por conta allea, conta propia ou nun negocio familiar)  01, 
Estudando, aínda que se estivera de vacacións  
(excluír a formación remunerada por empresa)     02, 
Desempregado e na procura activa de emprego     03,  
Desempregado, querendo atopar traballo pero sen procura-lo activamente   04, 
Con enfermidade crónica ou situación de invalidez permanente   05, 
Xubilado           06, 
Facendo tarefas domésticas, coidando nenos ou outras persoas   08, 
Outra  (Non suxerir)         09, 
Non sabe  (Non suxerir)         88, 

 
 
F37b  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F37a: 
   

MÁIS DUN CÓDIGO EN F37a   1 Facer F37c 

UN SÓ CÓDIGO EN F37a   2 Ir a F38 o F39 segundo casos 
 
   
F37c  SEGUE TARXETA 77  ¿E cal das seguintes descripcións desta tarxeta describe mellor a 

súa situación (nos últimos 7 días)? Por favor,escolla só unha delas. 
 

Nun emprego remunerado (incluída a situación de baixa temporal por 
maternidade/paternidade, accidente, enfermidade ou vacacións)  
(ex. Traballador por conta allea, conta propia ou nun negocio familiar)  01, 
Estudando, aínda que se estivera de vacacións  
(excluír a formación remunerada por empresa)     02, 
Desempregado e na procura activa de emprego     03,  
Desempregado, querendo atopar traballo pero sen procura-lo activamente   04, 
Con enfermidade crónica ou situación de invalidez permanente   05, 
Xubilado           06, 
Facendo tarefas domésticas, coidando nenos ou outras persoas   08, 
Outra  (Non suxerir)         09, 
Non sabe  (Non suxerir)         88, 

 
 
PROGRAMADOR: FACER SE NON TEN UN EMPREGO REMUNERADO EN F37A (CÓDIGOS 
02-09, 88). OS QUE TEÑAN UN EMPREGO REMUNERADO (CÓDIGO 01 EN F37A) IR A F39 
 
F38  ¿Permitiríame verificar os datos? ¿Realizou o seu marido/muller/parella algún traballo 

remunerado (dunha hora ou máis) nos últimos 7 días?  NON LER 
 

Si     1    Facer F39 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 Ir a F49 
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PROGRAMADOR: PREGUNTAR SE A PARELLA TEN UN TRABALLO REMUNERADO 
(CÓDIGO 01 EN F37A OU CÓDIGO 1 EN F38) 
 
F39   ¿Como definiría o cargo ou posto do seu traballo principal?  

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 
F40  No seu traballo principal, ¿que tipo de tarefa realiza o seu marido/muller/parella durante a 

maior parte do tempo? 
 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F41  ¿Que tipo de formación ou de titulación require ese traballo?   

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F41a   TARXETA 77a  ¿Para cal dos seguintes tipos de organizacións traballa ou traballou o seu 

marido/muller/parella? 
 
ANOTAR UNHA SÓA RESPOSTA 

 
Goberno central, autonómico ou local      1 
Outra administración pública (como educación e sanidade)   2 
Empresa estatal         3 
Empresa privada         4 
Traballador por conta propia       5 
Outro          6 
Non sabe  (Non suxerir)        8 

 
 
 
F42  No seu traballo principal, o seu marido/muller/parella é…  LER… 
 

... traballador/a por conta allea,  1     Ir a F44 
traballador/a por conta propia,   2     Facer F43 
ou traballa nun negocio familiar?  3  
Non sabe  (Non ler)    8  Ir a F44 

 
 
F43  ¿Cantos empregados ten o seu marido/muller/parella (se é que ten algún)?   
  

ANOTAR Nº DE EMPREGADOS: __ __ __ __ __     
Non sabe (Non suxerir) 88888 

 
PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SE A PARELLA TEN UN EMPREGO REMUNERADO 
(CÓDIGO 01 EN F37A OU CÓDIGO 1 EN F38) 
 
F44   No seu traballo principal, ¿o seu marido/muller/parella é responsable de supervisar o 

traballo doutros empregados?  NON LER 
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Si     1    Facer F45 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 Ir a F46 

 
 
 
F45  ¿Cantos empregados ten o seu marido/muller/parella ó seu cargo?  
 

ANOTAR Nº DE EMPREGADOS: __ __ __ __ __     
Non sabe (Non suxerir) 88888 

 
 
PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SE A PARELLA TEN UN EMPREGO REMUNERADO 
(CÓDIGO 01 EN F37A OU CÓDIGO 1 EN F38) 
 
TARXETA 78  Voulle a ler unha lista de cousas acerca da vida laboral da súa parella. 
Empregando esta tarxeta, por favor, dígame ata que punto a dirección ou o seus xefes no traballo 
permítenlle ...  LER … 
 
 

Non ten 
ningunha 
influencia      

Ten
un control

total

Non 
sabe
(Non 
ler) 

             
F46  ... decidir como organizar o seu 
traballo diario 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

F47  … influír nas decisións que 
afectan ás actividades da 
organización 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05

 
06

 
07 

 
08 

   
09 10 88 

 
F48   E, seguindo co seu marido/muller/parella, ¿cantas horas traballa normalmente á semana 

(no seu traballo principal)? Por favor, inclúa as horas extras, pagadas ou non. 
 

ANOTAR Nº DE HORAS: __ __ __ 
Non sabe (Non suxerir) 888 

 
A TODOS 
 
F49   TARXETA 79  ¿Cal é o nivel de estudos máis alto obtido polo seu pai? Por favor, 

empregue esta tarxeta. 
 

Sen estudos/analfabeto ................................................................. 00 
Estudos primarios sen rematar...................................................... 01 
Certificado de escolaridade ........................................................... 02 
Ata 5 de EXB ................................................................................. 03 
Antiga primaria completa ............................................................... 04 
EXB ou ESO .................................................................................. 05 
Bacharelato elemental ................................................................... 06 
FP1 e Ensino Técnico Profesional ou equivalente ........................ 07 
Bacharelato superior, BUP ou equivalente.................................... 08 
FP2 ou equivalente........................................................................ 09 
Estudos superiores de 2 o 3 anos 
(en centros de estudos no regulamentados) ................................. 10 
Arquitecto o enxeñeiro técnico ...................................................... 11 
Diplomado doutras escolas universitarias ou equivalente............. 12 
Arquitecto e enxeñeiro superior..................................................... 13 
Licenciado...................................................................................... 14 
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Estudos de postgró ou especialización ......................................... 15 
Doutoramento ................................................................................ 16 
Non sabe  (Non suxerir)................................................................. 88 
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F50  Cando vostede tiña 14 anos, ¿traballaba o seu pai como traballador por conta allea, 

traballador por conta propia ou non taballaba daquela? 
 

Traballo remunerado por conta allea  1     Ir a F52 
Traballo remunerado por conta propia  2 Facer F51 
Non traballaba     3     Ir a F55 
Pai morto/ ausente cando el/ela tiña  
14 anos      4     Ir a F55 
Non sabe  (Non suxerir)    8     Ir a F53 

 
F51  ¿Cantos empregados tiña seu pai ó seu cargo?  NON LER 
 

Ningún    1 
Entre 1 e 24   2 
25 ou máis    3 

 
Ir a F53 

Non sabe  (Non suxerir)  8 
 
 
PROGRAMADOR: PREGUNTAR SE O PAI TRABALLABA POR CONTA ALLEA (CÓDIGO 1 
EN F50) 
F52   ¿Era o seu pai responsable de supervisar o traballo doutros empregados?  NON LER 
 

Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SE O PAI TRABALLABA OU NON SABE (CÓDIGOS  1, 2 OU 
8 EN F50) 
 
F53   E, seguindo co seu pai, ¿como definiría o cargo ou posto do seu traballo principal? 
 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
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F54   TARXETA 80  ¿Cal das descripcións desta tarxeta describen mellor o tipo de traballo que 

facía seu pai cando vostede tiña 14 anos? 
 

ENTREVISTADOR:  os entrevistados deben escoller unha resposta por sí mesmos. 
Se é necesario, engada “Non hai unha resposta correcta ou incorrecta. Simplemente 
escolla a categoría que crea vostede que se axusta mellor” 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 

 
   Ocupacións profesionais e técnicas 
   como: médico – profesor – enxeñeiro – 
   artista – director financeiro 01 

   Ocupacións de alta administración 
   como: executivo de banca – executivo dunha gran empresa – 
   alto cargo da Administración Pública – delegado sindical 02 

   Traballos de oficina 
   como: secretario – administrativo – contable 03 

   Comerciais 
   como: director de ventas – propietario dunha tenda – 
   dependente dunha tenda – axente de seguros 04 

   Ocupacións relacionadas co sector servizos 
   como: propietario dun restaurante – axente de policía – 
   camareiro – coidador – perruqueiro – forzas armadas 05 

   Traballador cualificado  
   como: capataz – mecánico – copista – 
   torneiro ou fresador – electricista 06 

   Traballador semi-cualificado 
   como: albañil – conductor de autobús –  
   operario nunha fábrica de conservas – 
   carpinteiro –  traballador de metalurxia - panadeiro 07 

   Traballador non cualificado 
   como: peón – mozo de carga ou descargador – 
   traballador de fábrica non cualificado 08 
 

   Traballos agrícolas 
   como: traballador agrícola ou gandeiro – 
   xornaleiro  - conductor de tractores– pescador 09 
 
   Non sabe  (Non suxerir) 88 
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A TODOS  
F55   TARXETA 81  ¿Cal é o nivel de estudos máis alto obtido pola súa nai? Por favor, 

empregue esta tarxeta. 
    

Sen estudos/analfabeto ................................................................. 00 
Estudos primarios sen rematar...................................................... 01 
Certificado de escolaridade ........................................................... 02 
Ata 5 de EXB ................................................................................. 03 
Antiga primaria completa ............................................................... 04 
EXB ou ESO .................................................................................. 05 
Bacharelato elemental ................................................................... 06 
FP1 e Ensino Técnico Profesional ou equivalente ........................ 07 
Bacharelato superior, BUP ou equivalente.................................... 08 
FP2 ou equivalente........................................................................ 09 
Estudos superiores de 2 o 3 anos 
(en centros de estudos no regulamentados) ................................. 10 
Arquitecto o enxeñeiro técnico ...................................................... 11 
Diplomado de outras escolas universitarias ou equivalente.......... 12 
Arquitecto e enxeñeiro superior..................................................... 13 
Licenciado...................................................................................... 14 
Estudos de postgró ou especialización ......................................... 15 
Doutoramento ................................................................................ 16 
Non sabe  (Non suxerir)................................................................. 88 

 
 
F56   Cando vostede tiña 14 anos, ¿traballaba súa nai como traballadora por conta allea, 

traballadora por conta proia ou non traballaba daquela? 
 

Traballo remunerado por conta allea  1     Ir a F58 
Traballo remunerado por conta propia  2 Facer F57 
Non traballaba     3     Ir a F61 
Madre morta/ausente cando el/ela  tiña  
14 anos      4     Ir a F61 
Non sabe  (Non suxerir)    8     Ir a F59 

 
F57  ¿Cantos empregados tiña súa nai ó seu cargo?  NON LER 
 

Ningún    1 
Entre 1 e 24   2 
25 ou máis    3 

 
Ir a F59 

Non sabe  (Non suxerir)  8 
 
 
FACER SE A NAI TRABALLABA POR CONTA ALLEA (código 1 en F56) 
F58  ¿Era  a súa nai responsable de supervisar o traballo doutros empregados? NON LER 
 

Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 
PREGUNTAR SE O PAI TRABALLABA OU NON SABE (CÓDIGOS  1, 2 OU 8 EN F50) 
 
F59   E, seguindo coa súa nai, ¿como definiría o cargo ou posto do seu traballo principal? 
 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
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F60  TARXETA 82  ¿Cal das descricións de esta tarxeta describen mellor o tipo de traballo que 
facía cando vostede tiña 14 anos? 

 
ENTREVISTADOR:  os entrevistados deben escoller unha resposta por sí mesmos. 
Se é necesario, engada “Non hai unha resposta correcta ou incorrecta. Simplemente 
escolla a categoría que crea vostede que se axusta mellor” 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTE SÓ UNHA RESPOSTA 

 
 
   Ocupacións profesionais e técnicas 
   como: médico – profesora – enxeñeira – 
   artista – directora financeira 01 

   Ocupacións de alta administración 
   como: executiva de banca – executiva dunha gran empresa – 
   alto cargo da Administración Pública – delegada sindical 02 

   Traballos de oficina 
   como: secretaria – administrativa – contable 03 

   Comerciais 
   como: directora de ventas – propietaria dunha tenda – 
   dependenta dunha tenda – axente de seguros 04 

   Ocupacións relacionadas co sector servizos 
   como: propietaria dun restaurante – axente de policía – 
   camareira – coidadora – perruqueira – forzas armadas  05 

   Traballadora cualificada  
   como: capataz – mecánica – copista – 
   torneira ou fresadora – electricista 06 

   Traballadora semi-cualificada 
   como: albañil – conductora de autobús –  
   operaria nunha fábrica de conservas – 
   carpinteira –  traballadora de metalurxia - panadeira 07 

   Traballadora non cualificada 
   como: peón – moza de carga ou descargadora – 
   traballadora de fábrica non cualificada 08 
 

   Traballos agrícolas 
   como: traballadora agrícola ou gandeira – 
   xornaleira  - conductora de tractores– pescadora 09 
 
   Non sabe  (Non suxerir) 88 
 
 
 
A TODOS  
F61   Nos últimos doce meses, ¿asistíu vostede a algún curso ou conferencia para mellorar os 

seus coñecementos ou as súas habilidades laborais?  NON LER 
 

Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 

 

 63



 
[ Versión A ] 
 
F62 TARXETA 83  ¿Podo preguntarlle cal é o seu estado civil?  ¿Cal das seguintes 

descripciones nesta TARXETA correspóndese co seu estado actual? 
 ENTREVISTADOR: PEDIR O CÓDIGO PRIORITARIO SE É NECESARIO 
 

Casado/a 01 

Inscrito/a como parella de feito 02 
FACER F63  

Separado/a (legalmente aínda casado) 03 

Separado/a (aínda inscrito/a como parella de feito) 04 

  Divorciado/a 05 

Viúvo/a 06 

Anteriormente inscrito/a como parella de feito, agora disolta 07 
Anteriormente inscrito/a como parella de feito, a parella 

morreu 08 

IR A F64  

Nunca casado/a nin inscrito/a como parella de feito 09 

(Rexeita) 77 

(Non sabe) 88 
 
 
F63 ¿Vive vostede actualmente co seu marido/muller/parella de feito?  
 
   Si 1 IR A F65 
    

   Non 2 

   (Rexeita) 7  FACER F64 

   (Non sabe) 8 
 
 
F64  ¿Vive vostede actualmente en parella?  
 
   Si 1 IR A F67 
    

   Non 2 

   (Rexeita) 7  FACER F65 

   (Non sabe) 8 
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F65  ENTREVISTADOR: TOMAR COMO REFERENCIA F62 E F63 E CODIFICAR:  
  

 ENTREVISTADO INSCRITO COMO PARELLA DE FEITO 
 (02 EN  F62) 1 IR A F68  

 E VIVINDO EN PARELLA (CÓDIGO 1 en F63) 
  

 A TODOS OS DEMAIS 2 FACER F66 
 
 
 
F66  ¿Permíteme facer unha verificación? ¿Viviu algunha vez en parella sen estar casado con 

esa persona? 
 
   Si 1 

   Non 2 

   (Rexeita) 7 

   (Non sabe) 8 
 
 
F67  ENTREVISTADOR TOMAR COMO REFERENCIA F62 E CODIFICAR:  
 

  ENTREVISTADO DIVORCIADO OU NUNCA CASADO E  
NUNCA INSCRITO COMO PARELLA DE FEITO (F62 = 05 OU 09)   1 IR A F69  
 
    A TODOS OS DEMAIS  2 FACER F68 
 
 
 
F68  ¿Permíteme facer unha verificación? ¿Estivo vostede divorciado/a algunha vez? 
 
   Si 1 

   Non 2 

   (Rexeita) 7 

   (Non sabe) 8 
 
 
A TODOS 
F69  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DO CADRO DO FOGAR:  
   

ENTREVISTADO TEN FILLOS SEUS VIVINDO EN CASA 
(código 02 en algunha columna de F4)      1     Ir a F71 
NON TEN FILLOS VIVINDO EN CASA     2     Facer F70 

 
 
F70   ¿Tivo Vostede algunha vez fillos (sexan seus ou da súa parella, incluíndo fillos/as 

adoptados/as ou en acollida) viviendo na casa? NO LER 
 

Si     1 
Non     2 
Non sabe (Non suxerir)  8 
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A TODOS  
F71  ¿Ten vostede teléfono fixo no seu domicilio?  
 

Si 1 

Non 2 

(Non sabe) 8 

 
 
F72 ¿Ten teléfono móbil propio? 
 

Si 1 

Non 2 

(Non sabe) 8 

 
 
F73 ¿Emprega algunha vez internet para facer chamadas telefónicas desde a súa casa? 
 

Si 1 

Non 2 

(Non ten internet na casa) 5 

(Non sabe) 8 

 
 
ENTREVISTADOR ANOTAR DATA FINALIZACION ENTREVISTA:  
           /            /          (dia/mes/ano) 
 
ENTREVISTADOR ANOTAR HORA FINALIZACION DA ENTREVISTA: 
                          (Empregar reloxo 24 
horas) 
 
 
PROGRAMADOR: REXISTRAR: 
 

HORA DE FIN DE ENTREVISTA:  __ __ : __ __ (empregar formato 24 horas) 
 
 
NOTA: proceder agora a administrar as seccións G e H.  
 
 
PROGRAMADOR / ENTREVISTADOR:  
 

VERSIÓN CARA A CARA: 
UTILIZAR TARXETAS COMO SE ESPECIFICA:   A    - 1 

        B    - 2 
        C    - 3 
 

 
ENTREVISTADOR: UNHA VEZ REMATE, CONTESTE VOSTEDE A SECCIÓN I QUE  
APARECE DE SEGUIDA. 
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ESTAS PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POLO 
ENTREVISTADOR
 
PREGUNTAS SOBRE A SÚA IMPRESIÓN XERAL DA ENTREVISTA 
 
I1   ¿ Solicitou o entrevistado aclaracións respecto a algunha pregunta? 
 

Nunca   1 
Case nunca  2 
Algunha vez  3 
A miúdo   4 
Moi a miúdo  5 
Non sabe   8 

 
I2   ¿Tivo a sensación de que o entrevistado se amosou reticente a contestar algunha das 

preguntas? 
 

Nunca   1 
Case nunca  2 
Algunha vez  3 
A miúdo   4 
Moi a miúdo  5 
Non sabe   8 

 
I3   ¿Tivo a sensación de que o entrevistado tentou responder ás preguntas o mellor que 

puido? 
 

Nunca   1 
Case nunca  2 
Algunha vez  3 
A miúdo   4 
Moi a miúdo  5 
Non sabe   8 

 
 
I4   En xeral, ¿tivo a sensación de que o entrevistado entendía as preguntas? 
 

Nunca   1 
Case nunca  2 
Algunha vez  3 
A miúdo   4 
Moi a miúdo  5 
Non sabe   8 

 
I5   ¿Estaba presente alguén máis que interferíu na entrevista? 
 

SI    1      Facer I6 
NON  2     Ir a I7 
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I6   ¿Quen era esa persoa? Codifique tódalas persoas que sexan necesarias. 

Marido / muller / parella     1, 
Fillo/a (sexan do entrevistado ou da súa parella,  
incluídos os adoptados e en acollida)   2, 
Pais/sogros (sexan do entrevistado ou da súa  
parella, incluídos os adoptivos)    3, 
Algún outro parente     4, 
Algunha outra persoa que non fora parente  5, 
Non sabe       8, 

 
 
I7   ¿En que idioma se fixo a entrevista? 
 

Castelán   [código ISO 639-2 correspondente] 
Galego   [código ISO 639-2 correspondente] 

 
 
I8   Número de entrevistador: ___________________ 
 
 
I9 IDADE DO ENTREVISTADOR 
   Menos de 30 1 
   31-40 2 
   41-50 3 
   51-60  4 
   61-70 5 
   71 ou máis 6 
   Non contesta 7 
  
 
I10 SEXO DO ENTREVISTADOR 
   Home  1 
   Muller 2 
   Non contesta 7 
 
 
I11 Se ten comentarios adicionais sobre a entrevista, por favor, escríbós no espazo seguinte. 
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ENTREVISTADOR: (PARA O SUPLEMENTARIO PERSOAL NON HAI I12-I14) 
 
I15   ¿Como se administrou o cuestionario suplementario? 

 
Entrevista persoal (cara a cara)     1     Ir ó FINAL 
Polo propio entrevistado, con axuda da miña parte  2 Facer I16 
Polo propio entrevistado, sen a miña axuda  
(auto-cumprimentado)      3 Facer I16 

 
 
I16   O cuestionario suplementario debería ser feito meidante entrevista persoal. Por favor, 

escriba os motivos polos que non foi así.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POLO TEMPO QUE ADICOU A RESPOSTAR A ESTAS PREGUNTAS. 
FIN. 
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