
 
ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 
Versión España/Catalán (22/03/2011) 
 
Bon dia/bona tarda. Sóc un entrevistador de METROSCOPIA, una empresa dedicada als estudis 
de mercat i opinió. Com li hem anunciat en les cartes que li hem tramès, estem realitzant una 
enquesta per a la que vostè ha estat escollit a l’atzar sobre temes polítics i socials que afecten tot 
el país i també tota Europa. Aquest estudi s’està realitzant en 30 països europeus, i està 
coordinat i dirigit per un grup d’investigadors europeus. Té el suport econòmic i el recolzament de 
la Unió Europea i del Ministeri d’Educació i Ciència. 
 
Sol·licitem de nou la seva col·laboració i li garantim que les seves respostes restaran totalment 
anònimes i mai no seran utilitzades individualment. No hi ha respostes correctes o incorrectes.  
Només estem interessats en conèixer les seves opinions sobre aquests temes. 
 
Aquesta entrevista es farà d’acord amb les normes del Codi de conducta ESOMAR-ICC i 
amb les indicacions del briefing 
 
Municipi: 
Província: 
Nº identificació: 
Començament (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
Data (dia, mes, any)      _ _ / _ _ / 20 11 
Tipus de qüestionari suplementari    (versions HF1 o HF2;  IF2FA, IF2FB o IF2FC)
   
 
A1 MOSTREU TARGETA 1 En un dia feiner, quant de temps passa normalment mirant la 
televisió? Si us plau, utilitzi aquesta targeta per respondre.  
 

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

 
 

 
Feu A2 

 
 
A2 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 De nou, en un dia feiner, quant d’aquest temps que 
passa mirant la televisió el passa mirant notícies o altres programes de política i actualitat? Si us 
plau, continuï utilitzant aquesta targeta. 
 

Gens     00    
Menys de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Mes d’1, fins a 1 ½ hora   03 
Més d’1 ½, fins a 2 hores   04 
Més de 2, fins a 2 ½ hores  05 
Més de 2 ½, fins a 3 hores  06 
Més de 3 hores    07 
No ho sap (no suggeriu)   88     
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
A3 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 En un dia feiner, quant de temps passa normalment 
escoltant la ràdio? Utilitzi la mateixa targeta. 
 

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

 
 

 
Feu A4 

 
 
A4 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 1 I, de nou, en un dia feiner, quant d’aquest temps que 
passa escoltant la ràdio el passa escoltant notícies o altres programes de política i actualitat?  
Continuï utilitzant aquesta targeta. 
 

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

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

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

 
 
 

Feu A6 

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

Gens     00    
Menys de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Mes d’1, fins a 1 ½ hora   03 
Més d’1 ½, fins a 2 hores   04 
Més de 2, fins a 2 ½ hores  05 
Més de 2 ½, fins a 3 hores  06 
Més de 3 hores    07 
No ho sap (no suggeriu)   88 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
A7  MOSTREU TARGETA 2  Utilitzant ara aquesta targeta, amb quina freqüència fa servir internet 
o el correu electrònic– sigui a casa o a la feina– per al seu ús personal? 
 

No hi tinc accés ni a casa ni a la feina 00 
No els faig servir mai   01 
Menys d’una vegada al mes  02 
Una vegada al mes    03 
Vàries vegades al mes   04 
Una vegada a la setmana   05 
Vàries vegades a la setmana  06 
Tots els dies    07 
No ho sap (no suggeriu)    88 
 

 
A8  MOSTREU TARGETA 3  Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que, en general, es pot confiar 
en la majoria de la gent, o que un mai no és prou prudent en el tracte amb els altres? Si us plau, 
col·loqui’s en una escala del 0 al 10, on el 0 vol dir que “un mai no és prou prudent” i el 10 vol dir 
que es “pot confiar en la majoria de la gent”. 

 

Un mai  
no és prou  
prudent 

 
Es pot confiar 
 en la majoria  

de la gent 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A9  MOSTREU TARGETA 4  Utilitzant aquesta targeta, pensa que la majoria de la gent intentaria 
aprofitar-se de vostè si tingués l’ocasió, o que seria honrada amb vostè? 
 

La majoria  
de la gent intentaria  
aprofitar-se de mi 

 La majoria la gent  
seria honrada 

amb mi 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A10  MOSTREU TARGETA 5  Vostè diria que la majoria de les vegades la gent intenta ajudar als 
altres o que principalment mira per sí mateixa? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

La majoria de les 
vegades la gent mira  
per sí mateixa 

 
La majoria de les  

vegades la gent  
intenta ajudar els altres 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
PROGRAMADOR:  ANOTEU HORA D’ACABAMENT SECCIÓ A 
Acabament Secció A (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
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Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern. 
 
B1  En quina mesura diria vostè que l’interessa la política? Vostè diria que l’interessa...  LLEGIU... 
 

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

PROGRAMADOR: Les preguntes B2 i B3 no s'inclouen a la 5ª onada.  
 
MOSTREU TARGETA 8  Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si us plau, amb una puntuació del  0 
al 10, quant confia vostè personalment  en cadascuna de les següents institucions.  El 0 vol dir 
que no confia en absolut en una institució, i el 10 vol dir que hi confia plenament.  En primer lloc… 
LLEGIU…  
 
B4 …el Parlament espanyol 
B5 …el sistema judicial 
B6 …la policia 
B7 …els polítics 
B8 …els partits polítics 
B9 …el Parlament Europeu 
B10 …les Nacions Unides 
 
 

No hi confio  
en absolut 

 

Hi confio  
plenament 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B11  Avui dia, hi ha gent que, per la raó que sigui, no vota. Va votar vostè en les darreres 
eleccions generals de març de 2008? NO LLEGIU 
 

Sí      1    Aneu a B12 
No      2 

 
Aneu a B13 

No tenia edat o dret a votar  3 
No ho sap (no suggeriu)   8 

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

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

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
Hi ha moltes maneres d’intentar que les coses millorin a Espanya o, almenys, d’evitar que 
empitjorin. En els últims 12 mesos, ha realitzat vostè alguna de les següents activitats?  LLEGIU... 
 

 Sí No 

No ho 
sap 
(no 

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

Sí    1 Feu B20b 
No    2      Aneu a B21 
No ho sap (no suggeriu) 8      Aneu a B21 

 
 
B20b  ¿Quin?  NO LLEGIU 
 
 

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

 
 
 

 
Feu B20c 

No contesta  (no suggeriu) 77   Aneu a B21 
No ho sap (no suggeriu)  88   Aneu a B21 

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

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

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

Sí 1  Feu B22 
No 2  Aneu a B23 
No ho sap (no suggeriu) 8  Aneu a B23 
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PROGRAMADOR:  FEU SI “SÍ” A B21 (codi 1) 
B22. ¿Quin?  NO LLEGIU  
 

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

 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
B23  MOSTREU TARGETA 9  En política a vegades es parla d’esquerra i de dreta. Utilitzant 
aquesta targeta, on es col·locaria vostè en aquesta escala? El 0 vol dir “esquerra” i el 10 “dreta”. 
 

Esquerra 

 

Dreta 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B24  MOSTREU TARGETA 10  Canviant de tema, en termes generals, en quina mesura està 
satisfet amb la seva vida actualment? Si us plau, respongui utilitzant aquesta targeta, on el 0 vol 
dir que està completament insatisfet i 10 que està completament satisfet. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B25  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 10  I, en general, en quina mesura està satisfet amb la 
situació econòmica actual a Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B27  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 10  I, en conjunt, en quina mesura està satisfet amb el 
funcionament de la democràcia a Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

Completament 
insatisfet 

 

Completament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B28  MOSTREU TARGETA 11  Ara, utilitzant aquesta targeta, si us plau com valoraria globalment 
l’estat actual de l’educació a Espanya? 
 

Molt 
malament 

 

Molt 
bé 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 11  Utilitzant aquesta mateixa targeta, si us plau com 
valoraria globalment l’estat actual del sistema sanitari a Espanya? 
 

Molt 
malament 

 

Molt 
bé 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

Molt 
d’acord 

D’acord
Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 
B30 El govern hauria de prendre 

mesures per reduir les 
diferències en els nivells 
d’ingressos 

1 2 3 4 5 8 

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

1 2 3 4 5 8 

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

1 2 3 4 5 8 

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

1 2 3 4 5 8 

 
PROGRAMADOR: La pregunta B34 no s'inclou a la 5ª onada.  
 
Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre les persones d’altres països que venen a viure a 
Espanya 
 
B35  MOSTREU TARGETA 14  Ara, utilitzant aquesta targeta, fins a quin punt creu vostè que 
Espanya hauria de permetre que persones de la mateixa raça o grup ètnic que la majoria dels 
espanyols vinguin a viure aquí? 
 

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

 
 
B36  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 14   I què diria dels que són d’una raça o grup ètnic 
diferent al de la majoria dels espanyols? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

S’hauria de permetre que molts vinguin a viure aquí  1 
Permetre que vinguin uns quants     2 
Permetre que vinguin uns pocs     3 
No s’hauria de permetre que cap vingui a viure aquí  4 
No ho sap   (no suggeriu)      8 
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B37  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 14  I què diria dels que provenen dels països pobres de 
fora d’Europa? Utilitzi la mateixa targeta. 
 

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

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

És dolent per a 
l’economia 

 

És bo per a 
l’economia 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B39  MOSTREU TARGETA 16  I, utilitzant aquesta targeta, vostè diria que, generalment, la vida 
cultural espanyola s’empobreix o s’enriqueix amb les persones d’altres països que venen a viure 
aquí? 
  

La vida  
cultural 
espanyola 
s’empobreix 

 La vida  
cultural 

espanyola 
s’enriqueix 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B40  MOSTREU TARGETA 17  L’arribada de persones d’altres països, fa que Espanya sigui un 
lloc pitjor o millor per viure?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Un lloc pitjor  
per viure 

 

Un lloc millor 
per viure 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
PROGRAMADOR:  ANOTEU HORA D’ACABAMENT SECCIÓ B 
Acabament Secció B (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
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A continuació, anem a parlar sobre alguns aspectes de la seva vida. 
 
C1  MOSTREU TARGETA 18  En termes generals, en quina mesura es considera vostè una 
persona feliç o infeliç? Si us plau utilitzi aquesta targeta. 
 

Absolutament 
infeliç 

 

Absolutament 
feliç 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2  MOSTREU TARGETA 19  Utilitzant aquesta targeta, digui’m, amb quina freqüència es reuneix 
en el seu temps lliure amb amics, parents o companys de feina? 
 

Mai 01 
Menys d’una vegada al mes 02 
Una vegada al mes 03 
Vàries vegades al mes 04 
Una vegada a la setmana 05 
Vàries vegades a la setmana 06 
Tots els dies 07 
No ho sap (no suggeriu) 88 
 

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

Sí    1 
No    2 
No ho sap  (no suggeriu) 8 

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

Molt menys que la majoria 1 
Menys que la majoria 2 
Més o menys com tothom 3 
Més que la majoria 4 
Molt més que la majoria 5 
No ho sap (no suggeriu) 8 
 

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

Sí    1 
No    2 
No ho sap  (no suggeriu) 8 
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C6  En quina mesura se sent segur/a caminant sol/a de nit per la seva zona o barri? Se sent...?  
LLEGIU… 

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

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

 
Sempre o gairebé sempre 1 

Algunes vegades 2 

Només ocasionalment 3 

Feu C8 
 

Mai 4 

No sap  (No suggeriu) 8 

Aneu a C9 
 

 
 
FEU SI TÉ ALGUNA PREOCUPACIÓ EN C7 (CODIS 1, 2, 3) 
C8  Vostè diria que aquesta preocupació de què algú pugui entrar a casa seva a robar...LLEGIU...  
 

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

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

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

No ho sap (no suggeriu) 8 
 
 

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

Sempre o gairebé sempre 1 

Algunes vegades 2 

Només ocasionalment 3 

Feu C10 
 

Mai 4 

No sap  (No suggeriu) 8 

Aneu a C15 
 

 
PREGUNTEU SI ESTÀ PREOCUPAT EN C9 (CODIS 1, 2, 3) 
C10  Vostè diria que aquesta preocupació de ser víctima d’un assalt violent... LLEGIU...   
 
 

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

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

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

No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR: Les preguntes C11, C12, C13 i C14 no s'inclouen a la 5ª onada.  
 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
Ara anem a parlar de vostè. 
C15. Parlant de la seva salut, en general, vostè diria que és...?  LLEGIU… 
 

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

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

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

 
C17  Es considera vostè d’alguna religió?  NO LLEGIU 
 

Sí   1 Feu C18 
No   2       Aneu a C19 
No ho sap  8       Aneu a C19 

 
C18 MOSTREU TARGETA 22  De quina?  NO LLEGIU 
 

Catòlica        01 
Protestant        02 
Ortodoxa        03 
Altres confessions cristianes     04 
Jueva        05 
Musulmana       06 
Religions orientals (budista, hindú, sij, sintoista, taoista) 07 
Altres religions no cristianes     08 
No contesta  (no suggeriu)     77 
No ho sap  (no suggeriu)     88 88 

 
 
 
 
Aneu a C21 

 
 

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

Sí   1 Feu C20 
No   2      Aneu a C21 
No ho sap  8      Aneu a C21 
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C20  MOSTREU TARGETA 22 De quina?   
 

Catòlica        01    
Protestant        02  
Ortodoxa        03  
Altres confessions cristianes     04  
Jueva        05  
Musulmana       06  
Religions orientals (budista, hindú, sij, sintoista, taoista) 07  
Altres religions no cristianes     08  
No contesta  (no suggeriu)     77  
No ho sap  (no suggeriu)     88  

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

Gens 
religiós 

 

Molt 
religiós 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C22  MOSTREU TARGETA 24  A part d’ocasions especials com ara casaments, bateigs i 
funerals, amb quina freqüència assisteix a cerimònies religioses habitualment? Si us plau, utilitzi 
aquesta targeta. 
 

Tots els dies 01
Més d’una vegada a la setmana 02
Una vegada a la setmana 03
Almenys una vegada al mes 04
Només les festivitats religioses especials 05
Amb menys freqüència 06
Mai 07
No ho sap (no suggeriu) 88

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

Tots els dies 01
Més d’una vegada a la setmana 02
Una vegada a la setmana 03
Almenys una vegada al mes 04
Només les festivitats religioses especials 05
Amb menys freqüència 06
Mai 07
No ho sap (no suggeriu) 88
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
C24  Considera vostè que pertany a un grup contra el que existeix algun tipus de discriminació en 
aquest país?  NO LLEGIU 
 

Sí    1     Feu C25 
No    2     Aneu a C26 
No ho sap  (no suggeriu) 8     Aneu a C26 

 
 
C25  Per quins motius es discrimina al seu grup?   
INSISTIU: “Per algun altre motiu?”  
ENTREVISTADOR: RESPOSTA MÚLTIPLE: MARQUEU TOTS ELS QUE CORRESPONGUIN 
 

Color o raça   01 
Nacionalitat    02 
Religió    03 
Llengua    04 
Grup ètnic    05 
Edat     06 
Gènere    07 
Sexualitat    08 
Minusvalidesa    09 
Altres (ANOTEU-LOS)  10 
No ho sap  (no suggeriu)  88 
 

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

Sí    1      Aneu a C28 
No    2 Feu C27 
No ho sap (no suggeriu) 8 Feu C27 

 
 
C27  Quina és la seva nacionalitat?  
[per codificar posteriorment amb ISO 3166-1 (2 dígits)] 
 
 

ANOTEU-LA: __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 88 

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

Sí    1      Aneu a C31 
No    2      Feu C29 
No ho sap (no suggeriu) 8      Aneu a C31 

 
 
C29  A quin país va néixer?  
[per codificar posteriorment amb ISO 3166-1 (2 dígits)] 
 

ANOTEU-LO:  __ __  
No ho sap (no suggeriu) 88 
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C30  Quin any va venir a viure a Espanya? 
 

ANOTEU L’ANY:   __ __ __ 
      
No ho sap (no suggeriu)  8888 
 

 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
[per codificar posteriorment amb ISO 692-3 (3 dígits)] 
C31  Quines llengües o idiomes parla més sovint a casa seva? 
 

ANOTEU MÀXIM 2 IDIOMES: __ __ __ 
     __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)  888 

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

Sí    1   
No    2   
No ho sap (no suggeriu) 8   

 
 
C33  El seu pare va néixer a Espanya? NO LLEGIU 
 

Sí    1      Aneu a C35 
No    2      Feu C34 
No ho sap  (no suggeriu) 8       Aneu a C35 

 
 
C34  A quin país va néixer el seu pare?  
[per codificar posteriorment amb ISO 3166-1 (2 dígits)] 
 
 

ANOTEU-LO: __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 88 

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

Sí    1      Aneu a D1 
No    2      Feu C36 
No ho sap (no suggeriu) 8      Aneu a D1 

 
 
C36  A quin país va néixer la seva mare?   
[per codificar posteriorment amb ISO 3166-1 (2 dígits)] 
 
 

ANOTEU-LO: __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 88 

 
 
PROGRAMADOR:  ANOTEU HORA D’ACABAMENT SECCIÓ C 
Acabament Secció C (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
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PROGRAMADOR: A TOTHOM  
 
Ara li faré unes quantes preguntes sobre un altre tema. 
 
Li voldria fer unes quantes preguntes sobre en quina mesura considera que estan 
malament determinats comportaments. 
 
MOSTREU TARGETA 25 Utilitzant aquesta targeta, digui'm, si us plau, en quina mesura li sembla 
que està malament...…LLEGIU… 
 
 
 No està 

malament 
en absolut 

Una mica 
malament Malament 

Molt 
malament 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 
D1  ...presentar una reclamació 

exagerada o falsa a una 
companya d'assegurances? 

1 2 3 4 8 

D2 
 

...comprar una cosa que creu 
que podria haver estat 
robada? 

1 2 3 4 8 

D3 
 

...cometre una infracció de 
trànsit com ara sobrepassar el 
límit de velocitat o bé saltar-se 
un semàfor? 

1 2 3 4 8 

 
 
 
MOSTREU TARGETA 26 Suposem que vostè fes alguna d'aquestes coses a Espanya. Utilitzant 
aquesta targeta, si us plau, digui'm quina probabilitat hi hauria que l'agafessin i el castiguessin… 
LLEGIU… 
 
 Gens 

probable 
No gaire 
probable Probable 

Molt 
probable 

No sap (no 
suggeriu) 

D4  ...si presentés una reclamació 
exagerada o falsa a una 
companya d'assegurances? 

1 2 3 4 8 

D5 
 

...si comprés una cosa que 
creu que podria haver estat 
robada? 

1 2 3 4 8 

D6 
 

...si cometés una infracció de 
trànsit com ara sobrepassar el 
límit de velocitat o bé saltar-se 
un semàfor? 

1 2 3 4 8 
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Ara li faré unes quantes preguntes sobre la policia a Espanya (policia local, mossos 
d'esquadra, policia autonòmica, nacional i guàrdia civil). 
 
D7  MOSTREU TARGETA 27 Tenint en compte tot el que s'espera que faci la policia, vostè diria 
que fa bé o malament la seva feina? Esculli una resposta d'aquesta targeta. 
 
    

   Molt bé 1 

   Bé 2  

   Ni bé ni malament 3 

   Malament 4  

   Molt malament 5 

   No ho sap (no suggeriu) 8  

 

PROGRAMADOR: A TOTHOM 

D8 En els últims 2 anys, se li ha adreçat, l'ha aturat o s'ha posat en contacte amb vostè la 
policia a Espanya per cap motiu? NO LLEGIU 
 
 

Sí    1 Feu D9 
No    2      Aneu a D10 
No ho sap (no suggeriu) 8      Aneu a D10 

 
 
 
PROGRAMADOR: FEU-HO SI LA POLICIA SE LI HA ADREÇAT / L'HA ATURAT / S'HI HA 
POSAT EN CONTACTE ELS ÚLTIMS 2 ANYS PER QUALSEVOL MOTIU (codi 1 en D8) 
 
D9  MOSTREU TARGETA 28 En quina mesura va quedar insatisfet o bé satisfet de la manera 
com la policia el va tractar l'última vegada que això va passar? Esculli la resposta d'aquesta 
targeta. 

 
    Molt Insatisfet 1 

    Insatisfet 2 

    Ni satisfet ni insatisfet 3 

    Satisfet 4 

    Molt Satisfet 5 

    No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR: A TOTHOM 

Ara li faré unes quantes preguntes sobre si la policia a Espanya tracta de la mateixa manera 
totes les víctimes de delictes. Si us plau, respongui pensant en la seva pròpia experiència o 
en el que ha sentit. 
 
D10  MOSTREU TARGETA 29  Quan les víctimes denuncien un delicte, vostè creu que la 
policia tracta pitjor les persones riques, tracta pitjor les persones pobres o bé les tracta igual? 
Esculli la resposta d'aquesta targeta. 
 
 
   Tracta pitjor els rics 1 

   Tracta pitjor els pobres 2 

   Els tracta igual 3 

   No ho sap (no suggeriu) 8  

 
 
D11 MOSTREU TARGETA 30 Quan les víctimes denuncien un delicte, vostè creu que la policia 
tracta pitjor a algunes persones a causa de la seva raça o el seu grup ètnic o bé tracta tothom 
igual?  Esculli la resposta d'aquesta targeta. 
 
  
Tracta pitjor les persones que són d'una raça o grup ètnic diferent dels de la majoria 
dels espanyols. 
  

1 

Tracta pitjor les persones que són de la mateixa raça o grup ètnic dels de la majoria 
dels espanyols. 
 

2 

Tracta tothom igual independentment de la seva raça o el seu grup ètnic 
 

3 
 

No ho sap (no suggeriu)  
 

8 

 
 
 
D12 MOSTREU TARGETA 31 Tenint en compte la seva pròpia experiència o el que ha sentit, 
fins a quin punt creu que la policia és eficaç a Espanya en la prevenció de delictes en què es fa 
servir o s'amenaça de fer servir la violència? Esculli la resposta d'aquesta targeta, en què 0 és 
extremadament ineficaç i 10 és extremadament eficaç. 

 
 

Extremadament  
ineficaç 

 

Extremadament 
eficaç 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D13 CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 31 Fins a quin punt creu que la policia és eficaç a 
Espanya a l'hora d'agafar els que entren a robar a les cases? Utilitzi la mateixa targeta. 
 
 

Extremadament  
ineficaç 

 

Extremadament 
eficaç 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
D14  MOSTREU TARGETA 32  Si succeís un delicte amb violència a prop d' on viu vostè i 
truquessin a la policia, com de lent o ràpid creu que arribaria al lloc del delicte? Esculli la resposta 
d'aquesta targeta, en què 0 és extremadament lent i 10 és extremadament ràpid. 
 
 

Extremadament  
lent 

 

Extremadament 
ràpid 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

A prop d'on visc no hi ha mai delictes amb violència (no suggeriu)          55 
 
 
 
Ara li faré unes quantes preguntes sobre les situacions en què la policia s'ocupa de 
delictes com ara els robatoris a les cases i les agressions. 
 
Les preguntes següents no tenen targeta. 
 
D15     Tenint en compte la seva pròpia experiència o el que ha sentit,  amb quina freqüència diria 
que la policia a Espanya tracta les persones amb respecte... LLEGIU… 
 

    …mai, 1 

    no gaire sovint, 2 

    sovint, 3 

    o, molt sovint? 4 

    No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
D16     Amb quina freqüència diria que la policia pren decisions justes i imparcials en els casos 
dels quals s'ocupa? LLEGIU… 

 

    …mai, 1 

    no gaire sovint, 2 

    sovint, 3 

    o, molt sovint? 4 

    No ho sap (no suggeriu) 8 
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D17     I  quan tracta amb la gent a Espanya, amb quina freqüència diria que la policia explica les 
decisions que pren i les accions que fa quan li ho demanen? Diria que…LLEGIU… 
 
 

    …mai, 1 

    no gaire sovint, 2 

    sovint, 3 

    o, molt sovint? 4 

            Ningú mai no demana a la policia que expliqui les decisions  
                                        que pren i les accions que fa (no suggeriu) 5 
 

    No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
Ara li faré unes quantes preguntes sobre el seus deures envers la policia a Espanya. Utilitzi 
aquesta targeta, en què 0 significa "no és gens el meu deure" i 10 "és totalment el meu 
deure". 
 
MOSTREU TARGETA 33 Fins a quin punt és el seu deure…LLEGIU… 
 

  No és gens el meu
deure 
 

     Es totalment el 
meu deure  

No
ho sap  

(no suggeriu)

D18 …recolzar les 
decisions que pren la 
policia, fins i tot quan 
no hi està d'acord? 

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

D19 ...fer el que la policia 
li diu encara que no 
entengui o no estigui 
d'acord amb les 
raons per fer-ho? 

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

D20 ...fer el que la policia 
li diu que faci encara 
que no li agradi la 
manera com el 
tracten? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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MOSTREU TARGETA 34 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui'm en quina mesura està 
d'acord o en desacord amb les afirmacions següents sobre la policia a Espanya. 
 
LLEGIU CADA FRASE I MARQUEU EL CODI A LA GRAELLA 
 
   

Molt 
d’acord 

 
 

D’acord 

Ni d’acord 
ni en 

desacord 

 
 

En 
desacord 

 
Molt en 

desacord 

 
No ho 

sap (no 
sugge-

riu) 
        
D21 En general, la policia té el 

mateix sentit del que està 
bé i del que està 

alament que jo. m
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D22 La policia defensa valors 

que són importants per a 
les persones com jo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D23 En general, recolza la 

manera com se sol 
comportar la policia. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D24 
 

En les decisions i les 
accions de la policia 
pesen massa les 
pressions dels partits 
polítics i dels polítics. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 
Ara li faré una pregunta sobre la manera d'actuar de la policia. 
 
D25 MOSTREU TARGETA 35 Amb quina freqüència diria que la policia accepta suborns a 
Espanya? Esculli la resposta d'aquesta targeta, en què 0 és mai i 10 és sempre. 
 
 

Mai 

 

Sempre 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Ara passem a parlar sobre els tribunals que s'ocupen a Espanya de delictes com ara els 
robatoris a les cases i les agressions. Si us plau, recordi que ha de respondre tenint en 
compte la seva experiència o el que ha sentit. 
 
 
D26 MOSTREU TARGETA 36 Tenint en compte tot el que els tribunals s'espera que facin, 
vostè diria que fan bé o malament la seva feina? Esculli una resposta d'aquesta targeta. 
 
 
   Molt bé 1 

   Bé 2 

   Ni bé ni malament 3 

   Malament 4  

   Molt malament 5 

   No ho sap (no suggeriu) 8  

   

D27 MOSTREU TARGETA 37 Si us plau, digui'm amb quina freqüència creu que els tribunals 
cometen errors que fan que persones culpables quedin en llibertat? Utilitzi aquesta targeta, en què 
0 és mai i 10 és sempre. 

 
 

Mai 

 

Sempre 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

 

D28 CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 37Amb quina freqüència creu que els tribunals 
prenen decisions justes i imparcials basant-se en les proves que se'ls presenten? Utilitzi la 
mateixa targeta. 
 
 

Mai 

 

Sempre 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Ara li faré unes quantes preguntes sobre la probabilitat que determinades persones a 
Espanya siguin declarades culpables de delictes que no han comès. 
 
 
D29 MOSTREU TARGETA 38 Suposi que dues persones, una de rica i una de pobra, són 
jutjades per un delicte idèntic que no han comès. Esculli una resposta d'aquesta targeta per 
indicar qui creu que és més probable que sigui declarat culpable. 
 

 
 
       És més probable que considerin culpable la persona rica 1 

    És més probable que considerin culpable la persona pobre 2 

Totes dues tenen la mateixa probabilitat de ser declarades culpables 3 

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 

D30 MOSTREU TARGETA 39 Ara, suposi que dues persones de raça o grup ètnic diferent són 
jutjades per un delicte idèntic que no han comès. Esculli una resposta d'aquesta targeta per 
indicar qui creu que és més probable que sigui declarat culpable. 
 

 
 

És més probable que considerin culpable la persona d'una raça o grup ètnic diferent 
al de la majoria dels espanyols. 

  

 1 

És més probable que considerin culpable la persona de la mateixa raça o grup ètnic 
dels de la majoria dels espanyols. 

 

 2 

Totes dues tenen les mateixes probabilitats de ser declarades culpables.  
 

 3 
 

No ho sap (no suggeriu) 
 

 8 

 
 

Ara parlarem dels jutges i de la seva manera d'actuar. 
 
 D31 MOSTREU TARGETA 40 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui'm amb quina 
freqüència creu que els jutges accepten suborns a Espanya? 

 
 

Mai 

 

Sempre 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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MOSTREU TARGETA 41 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui'm en quina mesura està 
d'acord o en desacord amb cadascuna de les afirmacions següents sobre Espanya avui dia. 
 
LLEGIU CADA FRASE I ESCRIVIU EL CODI A LA GRAELLA 
 
 

 
 

  
Molt 

d’acord 

 
 

D’acord 

Ni d’acord 
ni en 

desacord 

 
 

En 
desacord 

 
Molt en 

desacord 

 
No ho sap 
(no sugge-

riu) 
        
D32 En general, els tribunals 

protegeixen més els 
interessos dels rics i dels 
poderosos que els de les 

ersones normals.  p
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D33 
 

Les persones que 
infringeixen la llei haurien 
de rebre condemnes molt 
més dures que les que 
'imposen ara. s

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D34 
 

Tothom té el deure de 
recolzar el veredicte final 

els tribunals. d
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D35 Totes les lleis s'haurien 

'obeir estrictament. d
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D36 De vegades, per actuar 

correctament s'ha 
d'infringir la llei. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D37 En les decisions i les 
accions dels tribunals 
pesen massa les 
pressions dels partits 

olítics i dels polítics. p
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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D38 MOSTREU TARGETA 42 La gent té opinions diferents sobre les penes que caldria 
imposar als que infringeixin la llei. Consideri, per exemple, el cas d'un home de 25 anys a qui 
declaren culpable d'haver entrat a robar en una casa per segona vegada. Quina pena de les 
següents creu que se li hauria d'imposar? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

ENTREVISTADOR: Si l' entrevistat vol triar més d'una pena, anoteu la que tingui el codi 
més baix. El codi 1 és el més baix i el codi 5 és el més alt. 
Si us pregunta què són la llibertat condicionada o la prestació de serveis comunitaris, si us 
plau, responeu: 
 
"La llibertat condicionada implica que la persona que comet un delicte no ingressa a presó 
sempre que no torni a delinquir o compleixi altres requisits durant un període determinat”. 
 
"La prestació de serveis comunitaris són penes DIFERENTS a una pena de presó o una 
multa i en què s'exigeix al condemnat que faci una o diverses tasques en benefici de la 
comunitat". 
 

 
 
 Presó 1 Feu D39 

Llibertat condicionada 2 

Multa 3 

Prestació de serveis 
comunitaris 

4 

Una pena d’una altre mena 5 

No ho sap (no suggeriu) 8 

Aneu a la introducció de 
la pregunta D40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMADOR: FEU-HO SI RESPON PENA DE PRESÓ (codi 1 en D38) 
D39 MOSTREU TARGETA 43 I quina de les respostes d'aquesta targeta s'acosta més al 
període que vostè creu que hauria de passar a la presó? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
    

Entre 1 i 3 mesos 01
Entre 4 i 6 mesos 02
Entre 7 i 11 mesos 03
1 any aproximadament 04
2 anys aproximadament 05
3 anys aproximadament 06
4 anys aproximadament 07
5 anys aproximadament 08
Entre 6 i 10 anys 09
Més de 10 anys 10
No ho sap (no suggeriu) 88
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PROGRAMADOR: A TOTHOM 
 
Ara li faré unes quantes preguntes sobre el que faria si fos l'únic testimoni d'un delicte.  
Les preguntes següents no tenen targeta. 
 
 
D40     Imagini's que és el carrer i veu algú que tira un home a terra i li roba la cartera. Com és de 
probable que vostè truqués a la policia? LLEGIU… 
 
 
   …gens probable, 1 

   no gaire probable, 2 

   probable, 3 

   o, molt probable. 4 

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 
  
 
 
D41   En quina mesura estaria disposat a identificar la persona que ho hagués fet? LLEGIU… 
 
   …gens disposat, 1 

   no gaire disposat, 2 

   disposat, 3 

   o, molt disposat 4 

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 

 

D42    I en quina mesura estaria disposat a declarar en contra de l'acusat en un judici? LLEGIU… 
 
 
   …gens disposat, 1 

   no gaire disposat, 2 

   disposat, 3 

   o, molt disposat 4 

   No ho sap (no suggeriu) 8 
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Ara li faré unes quantes preguntes sobre coses que pot ser que hagi fet. 
 
MOSTREU TARGETA 44 Utilitzant aquesta targeta, digui'm si us plau amb quina freqüència ha fet 
cadascuna d'aquestes coses en els últims cinc anys. Amb quina freqüència... LLEGIU… 
 

 

 Mai 
Una 

vegada 
Dues 

vegades 
3 o 4 

vegades 

5 
vegades 
o més 

No ho 
sap (no 

suggeriu) 
        
D43  …ha presentat una 

reclamació exagerada o falsa 
a una companya 
d'assegurances? 

1 2 3 4 5 8 

        
D44 
 

...ha comprat una cosa que 
creu que podria haver estat 
robada? 

1 2 3 4 5 8 

        
D45 
 

...ha comès una infracció de 
trànsit com ara sobrepassar el 
límit de velocitat o bé saltar-
se un semàfor? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
PROGRAMADOR:  ANOTEU HORA D’ACABAMENT SECCIÓ D 
Acabament Secció D (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
 
 
 
 
 

* * NO HI HA SECCIÓ E ** 
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Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre vostè i sobre la resta de persones que viuen 
amb vostè en aquesta llar. 
 
 
F1  Inclòs vostè, quantes persones, adults i nens, viuen habitualment en aquesta casa? 
 
       ANOTAR EL NÚMERO: __ __ 

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

ANOTEU-LO: __ __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 8888 

 
 
F4  MOSTREU TARGETA 45  Utilitzant aquesta targeta, quina relació té aquesta persona amb 
vostè? 
 
 
[PROGRAMADOR: Aquesta pàgina (preguntes F1-F4) s’omple a la següent pàgina (graella 
de la llar)] 
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ANOTAR EN PRIMER LLOC L’ENTREVISTAT. DEMÉS MEMBRES ANOTAR DE MAJOR A MENOR EDAT --------------------- 

Nº d’individu 01 
(entrevistat) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

OPCIONAL:  
1er nom  o inicials  

      

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

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

 02 02 02 02 02 

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

 03 03 03 03 03 

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

 04 04 04 04 04 

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

 
ANOTAR EN PRIMER LLOC L’ENTREVISTAT. DEMÉS MEMBRES ANOTAR DE MAJOR A MENOR EDAT --------------------- 

Nº d’individu 07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

OPCIONAL:  
1er nom  o inicials  

      

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

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

02 02 02 02 02 02 

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

03 03 03 03 03 03 

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

04 04 04 04 04 04 

Altra relació de parentiu 05 05 05 05 05 05 
Altra relació sense parentiu 06 06 06 06 06 06 
No ho sap (no suggeriu) 88 88 88 88 88 88 
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F5 PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN LA GRAELLA DE LA FAMÍLIA: 
 
 

L'ENTREVISTAT VIU AMB MARIT / MULLER / PARELLA (codi 01 a F4) 1          Feu F6 

TOTS ELS ALTRES 2          Aneu a F7 

 
 
F6 MOSTREU TARGETA 46 M'acaba de dir que viu amb el seu marit/ la seva muller /parella 
Quina de les situacions que figuren en aquesta targeta descriu la seva relació amb aquesta 
persona? 
 
PROGRAMADOR: EL SALT DEL CODI 3 AL 5 NO ÉS UN ERROR. 
 

Casat/da 01 

Parella de fet inscrita al registre 02 
Feu F7 

Vivim en parella (cohabitació) -no inscrits com a parella de 
fet 

03 Aneu a F8 

Separat/da 05 

Divorciat/da o anteriorment inscrit/a com a parella de fet, ara 
dissolta 

06 

No ho sap (no suggerir) 88 

Feu F7 

 
 
 
F7 Li puc demanar si ha viscut mai en parella sense estar casat o inscrit/a com a parella de fet? 
NO LLEGIU 
 
   Sí 1  

   No 2 

   No contesta (no suggeriu) 7    

   No ho sap (no suggeriu) 8 
 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
F8 Li puc demanar si s'ha divorciat mai o si ha dissolt una parella de fet inscrita? NO LLEGIU 
 

   Sí 1  

   No 2 

   No contesta (no suggeriu) 7    

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 

 

F9 PROGRAMADOR: ANOTEU CODI 

L'ENTREVISTAT VIU AMB MARIT / MULLER / PARELLA (codi 01 a F5) 1 Codi F10 

TOTS ELS ALTRES 2 Aneu a F11 

 

 

F10 PROGRAMADOR: ANOTEU CODI 

L'ENTREVISTAT VIU EN PARELLA (COHABITA) (codi 03 en F6) 1 Feu F11 

TOTS ELS ALTRES 2 Aneu a F12 
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PROGRAMADOR: FEU-HO SI NO VIU AMB EL MARIT / MULLER / PARELLA O VIU EN 
PARELLA 
 
F11     MOSTREU TARGETA 47 Aquesta pregunta es refereix al seu estat civil, no a la persona 
amb qui conviu. Quina de les situacions d'aquesta targeta descriu el seu estat civil actual? 
 
 ENTREVISTADOR: ANOTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 
  

Casat/da 01 

Parella de fet inscrita al registre 02 

Separat/da 03 

Divorciat/da o anteriorment inscrit/a com a parella de fet, ara dissolta 04 

Vidu/a o anteriorment inscrit/a com a parella de fet, el company/la 
companya és mort  

05 

Cap de les anteriors (no ha estat MAI casat/da ni inscrit/a com a 
parella de fet) 

06 

No ho sap (no suggeriu) 88 

 

  

PROGRAMADOR: A TOTHOM 
F12 PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DEL QUADRE DE LA LLAR:  
 
ENTREVISTAT TÉ FILLS SEUS VIVINT A CASA (codi 02 en alguna 
columna de F4) 

1 Aneu a F13a 

NO TÉ FILLS VIVINT A CASA 2 Feu F13 

 
F13    Alguna vegada ha tingut algun fill (siguin seus o de la seva parella, incloent fills/filles 
adoptats/des o en acolliment) vivint a casa seva? NO LLEGIU 
 
   Sí 1 

   No 2 

   No ho sap (no suggeriu) 8 
  
 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
F13a Té telèfon fix en el seu domicili? NO LLEGIU     
 

Sí  1 

No 2 

No ho sap (no suggeriu) 8 

 
F14  MOSTREU TARGETA 48  Quina d’aquestes frases que apareixen en aquesta targeta 
descriu millor el lloc on vostè viu? 

 
Una gran ciutat 1 
Els afores d’una gran ciutat 2 
Una ciutat mitjana o petita 3 
Un poble 4 
Una masia o casa de camp 5 
No ho sap  (no suggeriu) 8 
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F15  MOSTREU TARGETA 49 Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit?  
 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: L'entrevistat ha assolit un determinat nivell d'estudis quan compleix alguna de 
las condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, l'entrevistat rep un certificat oficial 
• L'entrevistat ha assistit a un curs sencer o ha completat un període d'estudis sencer, tot i que no 
ha rebut cap certificat 
• L'entrevistat ha assistit a un curs sencer o ha completat un període d'estudis sencer i ha rebut un 
certificat d'assistència (però cap altre certificat, p.ex. un que acrediti que ha superat el curs). 
 
Sense estudis  00

Estudis primaris sense completar 01

Certificat d’estudis primaris  02

Fins a 5è d’EGB  03

Educació primària (LOGSE) 04

Grau elemental de música i dansa 05

F.P. d’iniciació 06

Batxillerat elemental  07

EGB 08

ESO  09

Grau mitjà de música o dansa 10

F.P. d’oficialia  11

F.P. de 1er grau 12

Batxillerat superior (o PREU) 13

BUP o COU 14

Batxillerat (LOGSE) 15

C.F. de grau mitjà (Tècnic mitjà)  16

C.F. de grau mitjà en arts plàstiques i disseny 17

F.P. mestratge 18

F.P. de 2n grau 19

C.F. de grau superior (Tècnic superior) 20

C.F. de grau superior en escoles d’art 21

Peritatge, infermeria, magisteri, assistent social 22

Diplomat, enginyer o arquitecte tècnic, 3 anys de llicenciatura, grau (Bolonya) 23

Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster (Bolonya)  24

Doctor 25

Altres (especifiqueu)                           555

No sap (no suggeriu) 888
 
 
 
PROGRAMADOR: La pregunta F15a (F6a en la 4a edició) s'ha exclòs de la 5a edició. 
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PPROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F16  Aproximadament, durant quants anys o cursos complets ha estudiat vostè, sigui a temps 
parcial o complet? Indiqui’m els anys o cursos complets sumant com mig any aquells en què hagi 
estat estudiant  a temps parcial, és a dir, mentre treballava. Si us plau, indiqui-ho en anys escolars 
complets i no s’oblidi d’incloure els anys d’ensenyament obligatori.  
 

ENTREVISTADOR: NO estem preguntant a quina edat va acabar els estudis, sinó quants anys es 
va dedicar a estudiar. Si ens diu a quina edat va acabar d’estudiar, podem restar 5 anys (edat a la 
que s’acostuma a començar la primària) més el número d’anys durant els que va interrompre els 
seus estudis) per arribar al número d’anys que ha estat estudiant a temps complet. 

Sumi les fraccions d’any i arrodoneixi la resposta a la xifra sencera més propera. 
 

ANOTEU EL NÚMERO: __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 88 

 
 
F17a  MOSTREU TARGETA 50  Utilitzant aquesta targeta, em podria dir en quines d’aquestes 
situacions s’ha trobat vostè en els darrers set dies?   
 
INSISTIU:  Alguna altra?   
 
RESPOSTA MÚLTIPLE: ANOTEU TOT EL QUE DIGUI I MARQUEU TOTS ELS QUE 
CORRESPONGUIN. TOT TREBALL REMUNERAT HA D’ANAR EN CODI 1 (encara que 
estigués absent del treball en la darrera setmana si té treball al que tornar) 
 
PROGRAMADOR: EL SALT DEL CODI 6 AL 8 NO ÉS UN ERROR. 

 
Amb treball remunerat (incloent la situació de baixa temporal 
per maternitat-paternitat, accident, malaltia o vacances)    
(ex. treballador per compte d’altri, per compte propi, o en un negoci familiar) 01 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03 
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra  (no suggeriu)         09 
No ho sap  (no suggeriu)        88 

 
 
 
F17b  PROGRAMADOR: ANOTEU A PARTIR DE F17a: 
 

MÉS D’UN CODIFICAT A F17a  1      Feu F17c  
NOMÉS UN CODIFICAT A F17a  2      Aneu a F17d 
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F17c  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 50 I quina d'aquestes descriu millor la seva situació en 
els darrers set dies? Si us plau, elegeixi només una d’aquestes. 
 
 ANOTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Amb treball remunerat (incloent la situació de baixa temporal 
per maternitat-paternitat, accident, malaltia o vacances)    
(ex. treballador per compte d’altri, per compte propi, o en un negoci familiar) 01 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra  (no suggeriu)         09 
No ho sap  (no suggeriu)        88 
 

 
PROGRAMADOR: 
 
Si contesta qualsevol codi a la pregunta F17c, anoteu el mateix codi a F17d (ACTIVITAT 
PRINCIPAL) 
Si no contesta cap codi a la pregunta F17c, copiar el codi de F17a a F17d (ACTIVITAT 
PRINCIPAL) 
 
F17d PROGRAMADOR: CODIFICAR ACTIVITAT PRINCIPAL: 
 

Amb treball remunerat (incloent la situació de baixa temporal 
per maternitat-paternitat, accident, malaltia o vacances)    
(ex. treballador per compte d’altri, per compte propi, o en un negoci familiar) 01 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra  (no suggeriu)         09 
No ho sap  (no suggeriu)        88 

  
 
F17e PROGRAMADOR: CODIFICAR SEGONS F17a I ANOTEU: 
 
   L’entrevistat té una ocupació remunerada 
   (codi 01 a F17a) 1 Aneu a F21   

   L’entrevistat no té una ocupació remunerada 
   (tots els que no tinguin el codi 01 a F17a) 2 Feu F18 
 
 
F18  Em permet verificar les dades? Ha realitzat algun treball remunerat d’una hora o més en als 
darrers 7 dies?  NO LLEGIU 
 

Sí    1     Aneu a F21 
No    2 Feu F19 
No ho sap (no suggeriu) 8 
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F19  Ha tingut en algun moment un treball remunerat?  NO LLEGIU 
 

Sí    1     Aneu a F20 
No    2 Feu F36 
No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
F20 Quin any va tenir el seu últim treball remunerat?      
 

ANOTEU L’ANY: __ __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 8888 

 
 
PROGRAMADOR: Si l’entrevistat està actualment treballant (codi 01 a F17a o codi 1 a F18), 
feu F21 a F34a sobre el seu treball actual; si no té un treball remunerat però el va tenir en el 
passat (codi 1 a F19), feu F21 a F34a sobre aquest darrer treball. 
 
NOTA PER A L'ENTREVISTADOR: si l'entrevistat té més d'una feina, ha de respondre pel que fa 
a la que l'ocupa més hores a la setmana. Si té dues feines que l'ocupen exactament igual, ha de 
respondre pel que fa a la més ben pagada. 
 
F21 En la seva feina principal, vostè és/era…?  LLEGIU … 
 

... treballador per compte d’altri  1       Aneu a F23 
treballador per compte propi,   2      Feu F22 
o treballa/va a un negoci familiar? 3      Aneu a F23 
No ho sap  (no suggeriu)   8      Aneu a F23 

 
 
F22  Quants empleats té/tenia vostè?      
    

Aneu a F24 ANOTEU Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (no suggeriu) 88888 

 
 
PROGRAMADOR: FEU SI DIU PER COMPTE D’ALTRI O NEGOCI FAMILIAR O NO HO SAP 
(codis 1, 3, 8 a F21) 
F23  Té/tenia un contracte laboral...?  LLEGIU … 
 

…indefinit,    1      Aneu a F24 
temporal,     2    
o no té/tenia contracte?  3 
No ho sap  (no suggeriu)  8 

Feu F23a 

 
PROGRAMADOR: FEU-HO SI l'entrevistat té o ha tingut un contracte temporal o no té o no 
ha tingut cap contracte (codis 2, 3 o 8 en F23) 
F23a Quan vostè va començar la seva feina, creu que l'empresa/organització per a la qual 
treballa/va la va considerar... LLEGIU … 
 

...una feina temporal o de durada inferior a 12 mesos, 1 
...una feina temporal o de durada igual o superior a 12 mesos, 2 

o, una feina fixa? 3 
Un altre (no suggeriu) 4 

No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR: FEU A TOTS ELS QUE ESTAN TREBALLANT / HAN TREBALLAT 
PRÈVIAMENT 
 
F24  Incloent vostè, quants empleats hi ha/havia habitualment al seu lloc de treball? LLEGIU …
  
 

…menys de 10,   1 
de 10 a 24,    2 
de 25 a 99,    3 
de 100 a 499,   4 
o 500 o més?   5 
No ho sap  (no suggeriu)  8 

 
 
F25  En la seva feina principal, és/era vostè responsable de supervisar el treball d’altres 
empleats? NO LLEGIU 
 

Sí    01     Feu F26 
No    02 Aneu a F27 
No ho sap  (no suggeriu) 08 

 
 
F26  Quants empleats estan/estaven al seu càrrec? 
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 88888 

 
 
PROGRAMADOR: FEU A TOTS ELS QUE ESTAN TREBALLANT / HAN TREBALLAT 
PRÈVIAMENT 
 
MOSTREU TARGETA 51  A continuació li llegiré un llistat d’activitats relacionades amb la seva 
vida laboral. Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si us plau, fins a quin punt la direcció o els seus 
caps al treball li permeten/permetien...  LLEGIU … 
 
 

No tinc/tenia 
cap influència      

Tinc/tenia
un control

total

No 
ho sap 

(no 
suggeriu)

             
F27  ...decidir com organitzar el 
seu treball diari 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

F28  …influir en les decisions que 
afecten les activitats de la 
organització 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

F28a …elegir o canviar el seu ritme 
de treball 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

 
 
F29  Sense comptar les hores extres, remunerades o no, quantes hores de treball a la setmana 
consten/constaven en el contracte del seu treball principal? 
 
ENTREVISTADOR: ARRODONIU AL NOMBRE ENTER D'HORES MÉS PROPER. 
  

ANOTEU Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 888 
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F30  Continuant amb el seu treball principal, amb independència del nombre d’hores estipulades 
en el seu contracte, quantes hores treballa/treballava normalment a la setmana, incloent hores 
extres, remunerades o no? 
 

ANOTEU Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 888 

 
 
F31  A què es dedica/dedicava l’empresa o entitat on vostè treballa/treballava? 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
F32   TARGETA 52  Per a quin dels tipus d’organitzacions d’aquesta targeta treballa / ha 
treballat vostè? 
 
 ANOTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

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

 
F33  Com definiria el càrrec o el lloc del seu treball principal? 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ________________________________________________________________________ 
 
F34  En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa/feia la major part del temps? 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ________________________________________________________________________ 
 
F34a  Quin tipus de formació o de titulació requereix/requeria aquest treball? 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
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F34b MOSTREU TARGETA 53 Quina de les raons que apareixen en aquesta targeta descriu 
millor la raó principal per la qual va deixar la seva darrera feina? 
 
ENTREVISTADOR: ANOTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 
   Vaig trobar una feina millor 01 

Vaig decidir començar el meu propi negoci / treballar pel meu compte 02 

                                  Se'm va acabar el contracte 03 

         Es va suprimir el meu lloc de treball o em van acomiadar 04 

            La meva empresa va plegar 05 

        El meu negoci / el negoci familiar va tancar o ens el vam vendre 06 

                                       Per malaltia o invalidesa    07 

                                                       Em vaig jubilar 08 

                              Per raons personals o familiars 09 

                                        Per altres raons 10                                                       

No he deixat mai cap feina 11 

                                          No ho sap (no suggeriu) 88 

 
F35    En els darrers 10 anys, ha realitzat algun treball remunerat a un altre país durant al menys 6 
mesos? NO LLEGIU 
 
   Sí 1 

   No 2 

                 No ho sap (no suggeriu) 8 

 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
F36 En algun moment de la seva vida ha estat a l’atur i buscant feina durant un període de més de 
tres mesos?  NO LLEGIU 
    

  Sí    1     Feu F37 
No    2 Aneu a F39 
No ho sap  (no suggeriu) 8 

  
 
F37 Algun d’aquests períodes ha durat 12 mesos o més?  NO LLEGIU 
  

Sí     1 
No     2 
No ho sap (no suggeriu)  8 

 
 
 
F38  Algun d’aquests períodes ha tingut lloc en els últims 5 anys?  NO LLEGIU 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: aquestes períodes es refereixen a períodes de més de 3 
mesos a F36. 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (no suggeriu)  8 
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PROGRAMADOR:  A TOTHOM 
F39   Està o ha estat afiliat a un sindicat o organització similar? 
 

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

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

 
 
F40  MOSTREU TARGETA 54  Si us plau, consideri la totalitat dels ingressos de tots els membres 
de la llar. Quina és la principal font d’ingressos de la seva llar? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

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

 
 

F41   TARGETA 55  Utilitzant aquesta targeta, si vostè suma els ingressos procedents de tot 
tipus de fonts, quina lletra descriu millor els ingressos totals nets de la seva llar? Si no coneix la 
quantitat exacta, digui’ns si us plau una quantitat aproximada. Utilitzi la secció de la targeta que 
conegui millor: ingressos setmanals, mensuals o anuals. 

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

 
 Aproximadament 

SETMANAL 
Aproximadament 
MENSUAL 

Aproximadament 
ANUAL 

J 180€ o menys 700€ o menys 8.000€ o menys 
R Entre més de 180€ i 240€ Entre més de 700€ i 900€ Entre més de 8.000€ i 11.000€ 
C Entre més de 240€ i 320€ Entre més de 900€ i 1.200€ Entre més de 11.000€ i 14.000€ 
M Entre més de 320€ i 380€ Entre més de 1.200€ i 1.400€ Entre més de 14.000€ i 17.000€ 
F Entre més de 380€ i 450€ Entre més de 1.400€ i 1.700€ Entre més de 17.000€ i 20.000€ 
S Entre més de 450€ i 520€ Entre més de 1.700€ i 1.900€ Entre més de 20.000€ i 23.000€ 
K Entre més de 520€ i 610€ Entre més de 1.900€ i 2.300€ Entre més de 23.000€ i 27.000€ 
P Entre més de 610€ i 730€ Entre més de 2.300€ i 2.700€ Entre més de 27.000€ i 33.000€ 
D Entre més de 730€ i 920€ Entre més de 2.700€ i 3.500€ Entre més de 33.000€ i 41.000€ 
H Més de 920€ Més de 3.500€ Més de 41.000€ 
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F41a MOSTREU TARGETA 56  Aproximadament, quina proporció dels ingressos d’aquesta llar 
aporta vostè? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
 
   Cap 01 

   Una petita part 02 

   Menys de la meitat 03 

   Aproximadament la meitat 04 

   Més de la meitat 05 

   Una gran part 06 

   Tot 07 

   No contesta (no suggeriu) 77 

   No ho sap (no suggeriu) 88 

 
 
F42 MOSTREU TARGETA 57 Quina de les afirmacions d’aquesta targeta descriu millor com se 
sent respecte als ingressos de la seva llar en l’actualitat? 
  

Amb els ingressos actuals vivim còmodament  1 
Amb els ingressos actuals ens arriba per viure 2 
Amb els ingressos actuals tenim dificultats  3 
Amb els ingressos actuals tenim moltes dificultats  4 
No ho sap (no suggeriu) 8 
 

 
F43  MOSTREU TARGETA 58  Si per qualsevol raó vostè es trobés en greus dificultats 
econòmiques i hagués de demanar diners per arribar a fi de mes, en quina mesura això li 
resultaria difícil o fàcil? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 

Molt difícil 1 
Bastant difícil 2 
Ni fàcil ni difícil 3 
Bastant fàcil 4 
Molt fàcil 5 
No ho sap (no suggeriu) 8 
 

    

F44  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE F5: 
 

ENTREVISTAT VIU AMB MARIT/MULLER/PARELLA  
(codi 01 a F5)       1  Feu F45  

NO VIU EN PARELLA      2  Aneu a F58 
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F45  MOSTREU TARGETA 59 Quin és el nivell d'estudis més alt que ha assolit el seu 
marit/muller/parella? 
 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es compleix alguna de las 
condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer, tot i que no ha rebut 
cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer i s’ha rebut un 
certificat d'assistència (però cap altre certificat, p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
Sense estudis  00

Estudis primaris sense completar 01

Certificat d’estudis primaris  02

Fins a 5è d’EGB  03

Educació primària (LOGSE) 04

Grau elemental de música i dansa 05

F.P. d’iniciació 06

Batxillerat elemental  07

EGB 08

ESO  09

Grau mitjà de música o dansa 10

F.P. d’oficialia  11

F.P. de 1er grau 12

Batxillerat superior (o PREU) 13

BUP o COU 14

Batxillerat (LOGSE) 15

C.F. de grau mitjà (Tècnic mitjà)  16

C.F. de grau mitjà en arts plàstiques i disseny 17

F.P. mestratge 18

F.P. de 2n grau 19

C.F. de grau superior (Tècnic superior) 20

C.F. de grau superior en escoles d’art 21

Peritatge, infermeria, magisteri, assistent social 22

Diplomat, enginyer o arquitecte tècnic, 3 anys de llicenciatura, grau (Bolonya) 23

Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster (Bolonya)  24

Doctor 25

Altres (especifiqueu)                           555

No sap (no suggeriu) 888
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F46a   TARGETA 60  En quina d’aquestes situacions s’ha trobat el seu marit/dona/parella en els 
últims 7 dies?  
INSISTIU:  Alguna altra? 
 
RESPOSTA MÚLTIPLE: MARCAR TOT EL QUE DIGUI. 
 
PROGRAMADOR: EL SALT ENTRE EL CODI 6 I EL 8 NO ÉS UN ERROR 
 

Amb treball remunerat (incloent la situació de baixa temporal 
per maternitat-paternitat, accident, malaltia o vacances)    
(ex. treballador per compte d’altri, per compte propi, o en un negoci familiar) 01 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra  (no suggeriu)         09 
No ho sap  (no suggeriu)        88, 
 

 
F46b  PROGRAMADOR: CODIFIQUEU A PARTIR DE F46a: 
   

MÉS D’UN CODI A F46a   1  Feu F46c 

NOMÉS UN CODI A F46a   2  Aneu a F47 
 
F46c  CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 60 I quina d'aquestes descriu millor la seva situació en 
els darrers 7 dies? Si us plau, elegeixi només una d’aquestes. 
 
PROGRAMADOR: EL SALT DEL CODI 6 AL 8 NO ÉS UN ERROR. 
 
 

Amb treball remunerat (incloent la situació de baixa temporal 
per maternitat-paternitat, accident, malaltia o vacances)    
(ex. treballador per compte d’altri, per compte propi, o en un negoci familiar) 01 
Estudiant, encara que hagi estat de vacances (exclosa  
formació remunerada per una empresa)      02 
En situació d’atur i buscant feina activament      03  
En situació d’atur, volent treballar però sense buscar feina activament  04 
Amb malaltia crònica o situació d’invalidesa permanent    05 
Jubilat           06 
Fent les feines de la casa, tenint cura de nens o d’altres persones   08 
Una altra           09 
No ho sap  (no suggeriu)        88 
 

 
PROGRAMADOR:  FEU SI NO TÉ UN TREBALL REMUNERAT A F46a (codis  02-09, 88). ELS 
QUE TINGUIN UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F46a), ANEU A F48 
 
F47 Permeti’m verificar les dades. El seu marit/muller/parella ha realitzat algun treball remunerat 
(d’una hora o més) en els últims 7 dies?  NO LLEGIU 
 

Sí     1      Feu F48 
No     2 Aneu a F58 
No ho sap (no suggeriu)  8 
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PROGRAMADOR:  FEU SI LA PARELLA TÉ UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F46a o 
codi 1 a F47) 
 
F48  Com definiria el càrrec o lloc del treball principal del seu marit/muller/parella? 
 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F49 En el seu treball principal, quin tipus de tasca fa el seu marit/muller/parella la major part del 
temps? 
 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
F50 Quin tipus de formació o de qualificacions requereix aquest treball? 
 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F51 En la seva feina principal, el seu marit/muller/parella és/era…?  LLEGIU … 
 

... treballador per compte d’altri  01     Aneu a F53 
treballador per compte propi,   02      Feu F52 
o treballa/va a un negoci familiar? 03      Aneu a F53 
No ho sap  (no suggeriu)   08      Aneu a F53 

 
 
F52 Quants empleats té el seu marit/muller/parella, si és que en té?   
 

ANOTEU Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (no suggeriu) 88888 

 
 
PROGRAMADOR: FEU SI LA PARELLA TÉ UN TREBALL REMUNERAT (codi 01 a F46a o 
codi 1 a F47) 
 
F53  En el seu treball principal, el seu marit/dona/parella és responsable de supervisar el treball 
d’altres empleats?  NO LLEGIU 
 

Sí     1      Feu F54 
No     2 Aneu a F57 
No ho sap (no suggeriu)  8 

 
 
F54 Quants empleats estan al càrrec del seu marit/dona/parella? 
   

ANOTEU Nº D’EMPLEATS: __ __ __ __ __     
No ho sap (no suggeriu) 88888 

 
PROGRAMADOR: Les preguntes F55 i F56 (F46 i F47 a la 4a onada) no s'inclouen a la 5a 
onada.  
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PROGRAMADOR: FEU SI LA PARELLA DEL ENTREVISTAT TÉ UN TREBALL REMUNERAT 
(codi 01 a F46a o codi 1 a F47)  
 
F57  Continuant amb el seu marit/dona/parella, quantes hores treballa normalment a la setmana 
(en la seva feina principal)? Si us plau, inclogui les hores extres, siguin o no remunerades. 
 

ANOTEU Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 888 

 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
 
F58  MOSTREU TARGETA 59 Quin és el nivell d'estudis més alt assolit pel seu pare? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es compleix alguna de las 
condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer, tot i que no ha rebut 
cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer i s’ha rebut un 
certificat d'assistència (però cap altre certificat, p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
Sense estudis  00

Estudis primaris sense completar 01

Certificat d’estudis primaris  02

Fins a 5è d’EGB  03

Educació primària (LOGSE) 04

Grau elemental de música i dansa 05

F.P. d’iniciació 06

Batxillerat elemental  07

EGB 08

ESO  09

Grau mitjà de música o dansa 10

F.P. d’oficialia  11

F.P. de 1er grau 12

Batxillerat superior (o PREU) 13

BUP o COU 14

Batxillerat (LOGSE) 15

C.F. de grau mitjà (Tècnic mitjà)  16

C.F. de grau mitjà en arts plàstiques i disseny 17

F.P. mestratge 18

F.P. de 2n grau 19

C.F. de grau superior (Tècnic superior) 20

C.F. de grau superior en escoles d’art 21

Peritatge, infermeria, magisteri, assistent social 22

Diplomat, enginyer o arquitecte tècnic, 3 anys de llicenciatura, grau (Bolonya) 23

Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster (Bolonya)  24

Doctor 25

Altres (especifiqueu)                           555

No sap (no suggeriu) 888
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F59 Quan vostè tenia 14 anys, el seu pare treballava per compte d’altri, treballava per compte 
propi, o en aquell temps no treballava? 
 

Treballador per compte d’altri    1     Aneu F61 
Treballador per compte propi     2 Feu F60 
No treballava       3     Aneu a F64 
Pare mort/absent quan ell/a tenia 14 anys (no suggeriu)  4     Aneu a F64 
No ho sap  (no suggeriu)     8     Aneu a F62 

 
 
 
F60 Quants empleats tenia el seu pare al seu càrrec?   
 

Cap     1 
Entre 1 i 24    2 
25 o més    3 

 
Aneu a F62 

No ho sap  (no suggeriu)  8 
 
 
 
PROGRAMADOR:  FEU SI EL PARE TREBALLAVA PER COMPTA D’ALTRI (codi 1 a F59) 
F61  Era el seu pare responsable de supervisar el treball d’altres empleats?  NO LLEGIU 
 

Sí     1 
No     2 
No ho sap (no suggeriu)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  FEU SI EL SEU PARE TREBALLAVA O NO HO SAP (codis  1, 2 o 8 a F59) 
F62  I, seguint amb el seu pare, com definiria el seu càrrec o lloc del treball principal?   
 
 

ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 
 ____________________________________________________________________ 
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F63  MOSTREU TARGETA 62  Quina de les professions o ocupacions que apareixen en aquesta 
targeta descriu millor el tipus de treball que feia el seu pare quan vostè tenia 14 anys? 
 
 
ENTREVISTADOR: els entrevistats han d’escollir NOMÉS una resposta per sí mateixos. Si 
fos necessari, afegeix: “No hi ha una resposta correcta o incorrecta. Senzillament ha 
d’escollir la que cregui que s’ajusta millor”. 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 
   Ocupacions professionals i tècniques 
   com: metge – professor – enginyer 
   – artista – director financer 01 

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

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

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

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

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

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

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

   Treballs agrícoles 
   com: treballador agrícola o ramader – 
   jornaler – conductor de tractors – pescador 09 
 
   No ho sap (No suggeriu) 88 
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PROGRAMADOR: A TOTHOM 
 
F64  MOSTREU TARGETA 63 Quin és el nivell d'estudis més alt assolit per la seva mare? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: S’ha assolit un determinat nivell d'estudis quan es compleix alguna de las 
condicions següents: 
• Desprès d'una avaluació que indica que s'ha passat el curs, es rep un certificat oficial 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer, tot i que no ha rebut 
cap certificat 
• S’ ha assistit a un curs sencer o s’ha completat un període d'estudis sencer i s’ha rebut un 
certificat d'assistència (però cap altre certificat, p.ex. un que acrediti que s’ha superat el curs). 
 
Sense estudis  00

Estudis primaris sense completar 01

Certificat d’estudis primaris  02

Fins a 5è d’EGB  03

Educació primària (LOGSE) 04

Grau elemental de música i dansa 05

F.P. d’iniciació 06

Batxillerat elemental  07

EGB 08

ESO  09

Grau mitjà de música o dansa 10

F.P. d’oficialia  11

F.P. de 1er grau 12

Batxillerat superior (o PREU) 13

BUP o COU 14

Batxillerat (LOGSE) 15

C.F. de grau mitjà (Tècnic mitjà)  16

C.F. de grau mitjà en arts plàstiques i disseny 17

F.P. mestratge 18

F.P. de 2n grau 19

C.F. de grau superior (Tècnic superior) 20

C.F. de grau superior en escoles d’art 21

Peritatge, infermeria, magisteri, assistent social 22

Diplomat, enginyer o arquitecte tècnic, 3 anys de llicenciatura, grau (Bolonya) 23

Llicenciat, enginyer, arquitecte, màster (Bolonya)  24

Doctor 25

Altres (especifiqueu)                           555

No sap (no suggeriu) 888
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F65   Quan vostè tenia 14 anys, la seva mare treballava per compte d’altri, treballava per compte 
propi, o en aquell temps no treballava? 
 

Treballadora per compte d’altri    1     Aneu a F67 
Treballadora per compte propi    2     Feu F66 
No treballava       3     Aneu a F70 
Mare mort/absent quan ell/a tenia 14 anys (no suggeriu)   4     Aneu a F70 
No ho sap (no suggeriu)     8     Aneu a F68 

 
 
F66  Quants empleats tenia la seva mare al seu càrrec? NO LLEGIU 
 

Cap     1 
Entre 1 i 24    2 
25 o més    3 

 
Aneu a F68 

No ho sap  (no suggeriu)  8 
 
 
 
PROGRAMADOR:  FEU SI LA MARE TREBALLAVA PER COMPTE D’ALTRI (codi 1 a F65) 
F67   Era la seva mare responsable de supervisar el treball d’altres empleats? NO LLEGIU 
  

Sí     1 
No     2 
No ho sap (no suggeriu)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  FEU SI LA MARE TREBALLAVA O NO HO SAP (codis 1, 2 o 8 a F65) 
F68  I, seguint amb la seva mare, com definiria el seu càrrec o lloc del treball principal?   

 
ANOTEU AMB TOTS ELS DETALLS 

 ____________________________________________________________________ 
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F69   MOSTREU TARGETA 64  Quina de les professions o ocupacions que apareixen en 
aquesta targeta descriu millor el tipus de treball que feia la seva mare quan vostè tenia 14 anys? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Treballs agrícoles 
   com: treballadora agrícola o ramadera – 
   jornalera – conductora de tractors – pescadora 09 
 
   No ho sap (No suggeriu) 88 
 
 
PROGRAMADOR:  A TOTHOM  
F70   Durant els últims dotze mesos, ha assistit vostè a algun curs, seminari o conferència per tal 

de millorar els seus coneixements o habilitats laborals?  NO LLEGIU 
 

Sí     1    Feu F70a 
No     2    
No ho sap (no suggeriu)  8 

Aneu a G1 
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PREGUNTEU-HO SI L'ENTREVISTAT HA ASSISTIT A ALGUN CURS, SEMINARI O 
CONFERÈNCIA EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS (codi 1 en F70) 
 
F70a En total, quants dies diria que ha durat aquest procés de formació o d'educació que ha 
seguit els últims 12 mesos? Si us plau, compti dues meitats de dia com un dia sencer. 
 
ENTREVISTADOR: "Formació o educació" es refereix als cursos, seminaris o conferències de 
F70 i inclou la formació fora de la feina. Les classes nocturnes s'han de comptar com una quarta 
part de dia. 
 

ANOTEU EL NOMBRE DE DIES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu) 888 

 
 
F70b MOSTREU TARGETA 65 Pensi en el que ha après durant aquestes activitats de formació o 
d'educació. En quina mesura el que ha après li seria útil si volgués anar a treballar per una altra 
organització o empresa? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
             
   Molt útil 1 

   Bastant útil 2 

   No gaire útil 3 

   Gens útil 4 

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
F70c MOSTREU TARGETA 66 Quina part d'aquesta formació o educació va pagar la seva 
empresa o organització? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: Si tota la formació o educació va ser gratuïta per a l'empresa, escriviu el codi: 
cap. 
   Tota 1 

   La major part 2 

   Aproximadament la meitat 3 

   Una petita part 4 

   Cap 5 

   No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
 
 
PROGRAMADOR: Les preguntes F71 i F72 (F72 i F73 en la 4a edició) s'han exclòs de la 5a 
edició 
 
 
PROGRAMADOR:  ANOTEU HORA D’ACABAMENT SECCIÓ F 
Acabament Secció F (hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) _ _ : _ _ 
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Ara voldria fer-li algunes preguntes sobre com compagina vostè diferents aspectes de la 
seva vida. 
 
MOSTREU TARGETA 67 En primer lloc, li llegiré una llista de frases que descriuen com pot 
haver-se sentit darrerament. Per a cada frase, digui’m, utilitzant aquesta targeta, amb quina 
freqüència s’ha sentit així en les dues últimes setmanes. Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
 

  Tot el 
temps 

La major 
part del 
temps 

Més de 
la meitat 

del 
temps 

Menys 
de la 

meitat 
del 

temps 

Algun 
temps 

Mai No ho 
sap (no 

suggeriu) 
 

G1  M’he sentit alegre i de 
bon humor 
 

01 02 03 04 05 06 08 

G2 

 

M’he sentit tranquil i 
relaxat 
 

01 02 03 04 05 06 08 

G3 M’he sentit actiu i amb 
energia 
 

01 02 03 04 05 06 08 

 
 
MOSTREU TARGETA 68 Ara li llegiré algunes frases sobre els homes i les dones i el seu paper 
en la família. Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m fins a quin punt està vostè d’acord o en 
desacord amb les següents frases.  
 
 

  Molt 
d’acord 

D’acord Ni 
d’acord 

ni en 
desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 
 

G4 
 
 

Una dona hauria d’estar 
disposada a reduir la seva 
jornada laboral pel bé de 
la seva família 
 

1 2 3 4 5 8 

G5 
 

Quan el treball escasseja, 
els homes haurien de tenir 
prioritat davant de les 
dones per a obtenir un lloc 
de treball 

1 2 3 4 5 8 
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G6   CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 68 Utilitzant aquesta mateixa targeta, digui'm, si us 
plau, en quina mesura està d'acord o en desacord amb l'afirmació següent. L'estat hauria de fer 
molt més per tal d'evitar que la gent caigui en la pobresa. 
 
 Molt d’acord 1 

 D’acord 2 

 Ni d’acord ni en desacord 3 

 En desacord 4 

 Molt en desacord 5 

 No ho sap (no suggeriu) 8 

 

G7  MOSTREU TARGETA 69 Si us plau, utilitzi aquesta targeta i digui’m amb quina freqüència 
s’ha sentit sol/a durant la darrera setmana?  

 
 

 En cap moment o en gairebé cap moment 1 

 En algun moment 2 

 Bona part del temps 3 

 Tot o gairebé tot el temps 4 

 No ho sap (no suggeriu) 8 

 

MOSTREU TARGETA 70 Utilitzant aquesta targeta, digui'm si us plau, en quina mesura les 
següents afirmacions poden aplicar-se a la seva situació durant els últims tres anys. 
 
LLEGIU CADA FRASE I MARQUEU A LA GRAELLA.  
 
ENTREVISTADOR: Si l'entrevistat no ha fet vacances o no ha comprat electrodomèstics en els 
darrers tres anys marqueu el codi 00. 
 

  En absolut    Totalment No ho sap 
(no 

suggeriu) 

G8 
 
 

He hagut de sortir-me'n 
amb menys ingressos 
familiars. 

00 01 02 03 04 05 06 88 

G9 
 

He hagut de fer ús dels 
meus estalvis o m'he 
hagut d'endeutar per cobrir 
les despeses quotidianes. 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

G10  He hagut de gastar menys 
en vacances o en 
electrodomèstics. 

00 01 02 03 04 05 06 88 
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PROGRAMADOR: A TOTHOM 
G11 En total, quants anys ha estat treballant vostè de forma remunerada? 
 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: Comptar per igual els anys treballats a temps complet i a 
temps parcial. Codificar sis mesos o més com 01; menys de sis mesos com 00. 
 

ANOTEU EL Nº D’ANYS: __ __ __ 
Mai no ha tingut un treball remunerat (no suggeriu) 555 
No ho sap (no suggeriu)     888 

 
 
G12  PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN F17d: Activitat principal de 
l'entrevistat 
 

Amb treball remunerat (codi 01 a F17d) Feu G13 

Jubilat (codi 06 a F17d)

Tots els altres (codis 02-05, 07-09, 88 a F17d)
Aneu a G64 

 
 
PREGUNTEU-HO SI L'ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS UN TREBALL REMUNERAT (codi 1 en G12) 
G13   MOSTREU TARGETA 71 En la seva feina principal, quina de les tasques següents 
l'ocupa més estona? Si us plau, uitlitzi aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: Feina principal: Si l'entrevistat té més d'una feina, ha de respondre pel que fa 
a la que l'ocupa més hores a la setmana. Si té dues feines que l'ocupen exactament igual, ha de 
respondre pel que fa a la més ben pagada. 
 
ENTREVISTADOR: ACCEPTEU NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

Supervisar personal per exemple, dirigir, formar,  
coordinar, etc. 

01 

Treballar amb persones que no són empleats del lloc de 
treball per exemple, clients, associats, pacients, estudiants 

02 

Treballar amb textos o xifres per exemple, llegir, escriure, 
comptar, calcular, etc. 

03 

Treballar amb objectes o altres materials per exemple, fabricar, 
construir, muntar, cuinar, netejar, pintar, reparar, carregar, 
transportar, etc. 

04 

Treballar amb animals o plantes 05 
Altres (no suggeriu) 06 

Dues o més d'aquestes tasques a parts iguals (no suggeriu) 55 

No ho sap (no suggeriu) 88 
 
 
G14   Tenint en compte totes les feines que ha tingut, quants anys en total ha fet el tipus de tasca 
que fa actualment? 

 
ENTREVISTADOR: ARRODONIU AL NOMBRE ENTER D'ANYS MÉS PROPER. 
 

ANOTEU EL NOMBRE D’ANYS: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)  88 
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MOSTREU TARGETA 72 Amb quina freqüència la seva feina suposa... ?  LLEGIU… 
 

  Mai Menys 
d’una 

vegada 
al mes 

Una 
vegada 
al mes 

Vàries 
vegades 
al mes 

Una 
vegada 

a la 
setman

a 

Vàries 
vegades 

a la 
setmana 

Tots els 
dies 

No ho 
sap (no 
suggeri

u) 

G15  
 

... treballar fins tard o 
fins i tot per la nit? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G16 
 
 

…treballar hores 
extra sense avís 
previ? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
 
G17 MOSTREU TARGETA 73 Amb quina freqüència la seva feina suposa treballar els caps de 
setmana? 
 
 

Mai Menys d’una 
vegada al mes 

Una vegada al 
mes 

Vàries 
vegades al 

mes 

Totes les 
setmanes 

No ho sap (no 
suggeriu) 

1 2 3 4 5 8 
 
 
 
 
G18     PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN F21: 
 
   Treballador per compte d’altri (codi 1 at F21) 1 Feu G19  

   Tot els altres (codi 2-8 at F21) 2 Aneu a G46 

 
 
FEU SI L'ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS TREBALL REMUNERAT I ÉS TREBALLADOR PER 
COMPTE D'ALTRI (codi 1 a G18) 
G19 Quin any va començar vostè a treballar per primer cop per al seu empleador actual? 
 
 

ANOTEU L’ANY: __ __ __ 
o No ho sap (no suggeriu)  8888 
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G20  MOSTREU TARGETA 74 Coneix cap altre empresa que pogués treure profit del que vostè 
ha après a la seva feina actual? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
. 
  Sí, moltes 1 

               Sí, algunes 2 

 Sí, una o dues 3 

 No, cap 4 

 No he après res en la meva feina actual (no suggeriu ) 55 

                                                           No ho sap (no suggeriu)       88 

 
 
 
G21   MOSTREU TARGETA 75 Les persones s'esforcen en la feina que fan per raons molt 
diverses.  De les raons mostrades en aquesta targeta, quina és la raó principal per la qual 
s'esforça vostè a la feina? 
 
 
ENTREVISTADOR: Demaneu a l'entrevistat que esculli una raó de la llista abans d'acceptar 
"altres". 
 
 
 La raó principal per la qual m'esforço a la feina és: 
 

estar satisfet amb la feina feta 01  

conservar la feina 02 

que la meva feina és útil a altres persones 03 

aconseguir un augment de sou o un ascens 04 

que les tasques que faig són interessants 05 

que tothom té el deure de fer-ho tot tan bé com pugui

    Una altra (no suggeriu)

06 

07 

 

 

Feu G22 

 

  No m'esforço a la feina (no suggeriu)

No ho sap (no suggeriu)

55 

88 
Aneu a G23 
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PROGRAMADOR: PREGUNTEU G22 SI EN G21 ES DÓNA UNA RAÓ (codis 01-07) 
G22  MOSTREU TARGETA 76 I quina és la segona raó més important? Si us plau, utilitizi 
aquesta targeta. 
 
ENTREVISTADOR: Demaneu a l'entrevistat que esculli una raó de la llista abans d'acceptar 
"altres". 
 
 
 La segona raó per la qual m'esforço a la feina és: 

 
estar satisfet amb la feina feta 01 

conservar la feina 02 

que la meva feina és útil a altres persones 03 

aconseguir un augment de sou o un ascens 04 

que les tasques que faig són interessants 05 

que tothom té el deure de fer-ho tot tan bé com pugui

    Una altra (no suggeriu)

06 

07 
No hi ha una segona raó (no suggeriu)

No ho sap (no suggeriu)
55 

88 

 
 
G23  Si avui dia algú volgués sol·licitar la feina que vostè realitza en l’actualitat, se li exigiria haver 
completat algun altre tipus d’estudi o de formació professional, a més de l’ensenyament obligatori? 
NO LLEGIU 
 
   

 
Sí      1    Feu G24 
No      2 

Aneu a G25 No ho sap (no suggeriu)   8 
 
 
PROGRAMADOR: FEU SI DIU QUE "SÍ" A G23 (codi 1) 
G24 MOSTREU TARGETA 77 Aproximadament, quants anys d’educació o de formació 
professional, a més de l’ensenyament obligatori, se li exigiria?  Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
 Menys d’un any (a més de l’ensenyament obligatori) 01 

 Aproximadament 1 any 02 

 Aproximadament 2 anys 03 

 Aproximadament 3 anys 04 

 Aproximadament 4 o 5 anys 05 

 Aproximadament 6 o 7 anys  06 

 Aproximadament 8 o 9 anys  07 

 10 anys o més (a més de l’ensenyament obligatori) 08 

 No ho sap (no suggeriu) 88 
 
 
 
 

 57



PROGRAMADOR:  FEU SI ÉS EMPLEAT I LA SEVA ACTIVIDAT PRINCIPAL ÉS UN TREBALL 
REMUNERAT (codi 1 a G18) 
G25 MOSTREU TARGETA 78 Si algú amb la formació i la titulació adequades el reemplacés a la 
seva feina, quant temps li portaria aprendre a realitzar la feina raonablement bé? 
 

 1 dia o menys 01 

 Entre 2 i 6 dies 02 

 Entre 1 i 4 setmanes 03 

 Entre 1 i 3 mesos 04 

 Més de 3 mesos i fins a 1 any 05 

 Més d’1 any i fins a 2 anys 06 

 Més de 2 anys i fins a 5 anys 07 

 Més de 5 anys 08 

 No ho sap (no suggeriu) 88 
 
 
 

MOSTREU TARGETA 79 Utilitzant aquesta targeta, si us plau, digui’m en quina mesura és certa 
cadascuna d’aquestes afirmacions sobre la seva feina actual. 
 

  No és 
cert en 
absolut 

És cert en 
part 

És bastant 
cert 

És molt 
cert 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 
G26 
 

La meva feina és molt 
variada 

1 2 3 4 8 

G27 
 

La meva feina requereix 
que estigui sempre 
aprenent coses noves 

1 2 3 4 8 

G28 
 

El meu sou depèn de 
l’esforç que realitzi a la 
feina 

1 2 3 4 8 

G29 
 

Puc comptar amb el suport 
i l’ajuda dels meus 
companys de feina quan 
ho necessiti 

1 2 3 4 8 

G30 
 

La meva feina posa en risc 
la meva salut o seguretat 

1 2 3 4 8 

G31 
 

Puc decidir quan començo 
i quan acabo de treballar 

1 2 3 4 8 

G32 
 

La meva feina és estable 1 2 3 4 8 

G33 
 

Pot ser que els pròxims 12 
mesos, en la mateixa 
organització on treballo, se 
m'encarregui una feina 
menys interessant. 

1 2 3 4 8 
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PROGRAMADOR:  FEU SI ÉS EMPLEAT I LA SEVA ACTIVIDAT PRINCIPAL ÉS UN TREBALL 
REMUNERAT (codi 1 a G18) 
MOSTREU TARGETA 80 Seguim referint-nos a la seva feina actual, en quina mesura està vostè 
d’acord o en desacord amb cadascuna de les següents informacions? 
 
 

  Molt 
d’acord 

D’acord Ni d’acord ni 
en desacord 

En desacord Molt en 
desacord 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 

G34 
 

La meva feina 
m’exigeix molt 
d’esforç i dedicació 

1 2 3 4 5 8 

G35 
 

Tinc la sensació de 
que mai no tinc 
temps d’acabar tot 
el que hauria de fer 
a la feina 

1 2 3 4 5 8 

G36 
 

Les meves 
possibilitats de 
promoció són 
bones 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G37  És el seu supervisor o cap immediat un home o una dona? 
 
 Home 1 

 Dona 2 

 
 
G38   MOSTREU TARGETA 81 Quina és la proporció de dones al seu lloc de treball? 
 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: el lloc de treball és l’establiment en el qual o des del qual 
l’entrevistat treballa. 
 
  Cap 01 

 Molt petita 02 

 Menys de la meitat 03 

 Més o menys la meitat 04 

 Més de la meitat 05 

 Molt alta 06 

 Totes 07 

 No ho sap (no suggeriu) 88 
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G39   MOSTREU TARGETA 82 En quina mesura creu que al seu superior més directe li és 
difícil o bé fàcil saber si vostè s'esforça en la seva feina? 
 

Extremadament  
difícil 

 

Extremadament 
fàcil 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

 
G40 CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 82 Si hagués de deixar la seva feina actual, en quina 
mesura li seria difícil o fàcil trobar-ne una de semblant o de millor en una altra empresa? 

 

Extremadament  
difícil 

 

Extremadament 
fàcil 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

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

 
G41   CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 82 En la seva opinió, en quina mesura seria difícil o 
fàcil per a la seva empresa/organització reemplaçar-lo si vostè marxés? Utilitzi la mateixa targeta. 
 

 

Extremadament  
difícil 

     Extremadament 
fàcil 

No el 
reemplaçari

en (no 
suggeriu) 

No ho sap
(no 

suggeriu) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 

 
G42  En el lloc on treballa, hi ha reunions periòdiques entre els representants de l'empresa i els 
dels treballadors, en les quals es puguin discutir les condicions i les pràctiques laborals? NO 
LLEGIU 
 
ENTREVISTADOR: El lloc on treballa és aquell en el qual o des del qual l'entrevistat treballa. 
 

Sí      1    Feu G43 
No      2 

Aneu a G44 No ho sap (no suggeriu)   8 
 
 
   
PROGRAMADOR: NOMÉS SI RESPON "SÍ" EN G42 (codi 1) 
G43 MOSTREU TARGETA 83 Quina influència li sembla que aquestes discussions solen tenir 
en les decisions que afecten les seves condicions i pràctiques laborals? Si us plau, esculli la 
resposta d'aquesta targeta. 
 
     No gaire influència o gens 1 

 Una mica d’influència 2 

 Força influència 3 

 Molta influència 4 

    No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR: FEU-HO EN CAS QUE L'ACTIVITAT PRINCIPAL SIGUI REMUNERADA I LA 
PERSONA, UN EMPLEAT (codi 1 en G18) 
 
G44    CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 83 Quina influència li sembla que els sindicats del 
lloc on treballa solen tenir en les decisions que afecten les seves condicions i pràctiques laborals? 
Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
                                              No gaire influència o gens  1 

 Una mica d’influència  2 

 Força influència  3 

 Molta influència  4 

         No hi ha sindicats / membres de sindicats al lloc 
                  on treballa (no suggeriu)    55 

    No ho sap (no suggeriu)  88 

 
G45   MOSTREU TARGETA 84 En quina mesura està d'acord o en desacord amb l'afirmació 
següent? Tenint en compte l'esforç que hi poso i els resultats de la meva feina, considero que em 
paguen de forma adequada. Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
 

               Molt d’acord       1 
 

 D’acord 2 

 Ni d’acord ni en desacord 3 

 En desacord 4 

 Molt en desacord 5 

 No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR : FEU SI L'ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS TREBALL REMUNERAT (codi 1 a 
G12) 
MOSTREU TARGETA 85 Utilitzant aquesta targeta, amb quina freqüència...?LLEGIU... 
 

  Mai Quasi 
mai 

De vegades Sovint Sempre No té 
parella / 
família 

(no 
suggeriu) 

 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 
 

G46 
 

...segueix 
preocupant-se per 
problemes de la feina 
quan no està 
treballant? 

1 2 3 4 5 - 8 

G47 
 

...se sent massa 
cansat després de la 
feina per gaudir de 
les coses que li 
agradaria fer a casa? 

1 2 3 4 5 - 8 

G48 
 

...té la sensació que 
la seva feina 
l’impedeix dedicar el 
temps que voldria a 
la seva parella o a la 
seva família? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: La "parella" mencionada a G48 es refereix a parelles de 
sexe diferent o igual que l'entrevistat (això s’aplica a totes les preguntes d'aquest mòdul). 
 
G49 PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE G48: 
 
 
   Codi 06 (No té parella/família) a G48 1 Aneu a G53 

   Resta- codis 01-05 o 88 a G48 2 Feu G50  

 
CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 85 Amb quina freqüència...  LLEGIU... 
                                                                             
  Mai Quasi 

mai 
De vegades Sovint Sempre No ho sap 

(no suggeriu) 
 

G50  
   

… té la sensació de 
que la seva parella o 
família està farta de la 
pressió que a vostè li 
suposa la feina? 

1 2 3 4 5 8 

G51 
 

...té la sensació que les 
responsabilitats 
familiars l'impedeixen 
dedicar el temps que 
caldria a la seva feina? 

1 2 3 4 5 8 

G52 
 

… li resulta difícil 
concentrar-se en la 
feina per les seves 
responsabilitats 
familiars? 

1 2 3 4 5 8 
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PROGRAMADOR: FEU-HO SI L'ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS TREBALL REMUNERAT (codi 1 
en G12) 
 
G53 MOSTREU TARGETA 86 En quina mesura està satisfet en la seva feina principal? Utilitzi 
aquesta targeta, on 0 és extremadament insatisfet i 10 és Extremadament satisfet. 
 

Extremadament 
insatisfet 

 

Extremadament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
G54 CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 86En quina mesura està vostè satisfet amb el temps que 
dedica al seu treball en relació amb el temps que dedica a altres aspectes de la seva vida? Si us 
plau, utilitzi la mateixa targeta. 
 

Extremadament 
insatisfet 

 

Extremadament 
satisfet 

No 
ho sap 

(no 
suggeriu) 

    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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G55   MOSTREU TARGETA 87 En quina mesura està d'acord o en desacord amb l'afirmació 
següent? "M'ho passaria bé fent la feina que faig ara encara que no necessités els diners". Si us 
plau, utilitzi aquesta targeta. 
      

    Molt d’acord 1 

 D’acord 2 

 Ni d’acord ni en desacord 3 

 En desacord 4 

 Molt en desacord 5 

 No ho sap (no suggeriu) 8 

 

"ENTREVISTADOR: Anotar una cantidad y después marcar a qué período corresponde (hora, día, semana, 
mes, año, etc.) en la siguiente pregunta" 
 
 
 

 

G56    Quin és el seu salari brut habitual abans de les retencions d’IRPF i de la Seguretat Social?  
[ANOTEU QUANTITAT en Euros] 
 
ENTREVISTADOR: Anoteu una quantitat i marqueu a la pregutna següent què període 
correspon (hora, dia, setmana, mes, any, etc.) 
 

ANOTEU QUANTITAT  Aneu a G57  
en Euros 
 
    

    O ANOTEU                                   No contesta (no suggeriu) n7     Aneu a G58 
               No ho sap    (no suggeriu) n8     Aneu a G58 
 
[Consultar al data protocol les instruccions sobre el tractament dels valors perduts i la 
conversió de moneda] 

 
G57 Quin període de temps cobreix aquest pagament?   
 

Una hora 01 
Un dia 02 
Una setmana 03 
Dues setmanes 04 
Quatre setmanes 05 
Un mes complet 06 
Un any 07 
Un altre __________________ 08 
No ho sap (no suggeriu) 88 

 
PROGRAMADOR : PREGUNTEU-HO SI L'ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS TREBALL REMUNERAT 
(codi 1 en G12) 
Si us plau, digui'm si el que li llegiré li ha passat en els darrers tres anys. LLEGIU… 
 
  Sí No No ho 

sap (no 
suggeriu) 

 
G58  Ha hagut de fer una feina menys interessant? 1 2 8 
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G59  Ha hagut d'acceptar una reducció de sou? 1 2 8 

G60  Ha hagut de treballar menys hores? 1 2 8 

G61  Ha perdut estabilitat a la feina? 1 2 8 
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G62 Durant els últims tres anys, diria vostè que l'organització o empresa per a la qual treballa 
ha tingut…? LLEGIU... 
 
NOTA PER A L'ENTREVISTADOR: si fa menys de tres anys que és a l'empresa, digueu "des 
de que va entrar a l'empresa o organització per a la qual treballa". 
 

 
    …moltes dificultats econòmiques, 1 

    unes certes dificultats econòmiques, 2 

    no gaires dificultats econòmiques, 3  

    cap dificultat econòmica? 4 

    No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
G63 I durant els darrers tres anys, diria que el nombre d'empleats a l'empresa o organització per 
a la qual treballa… ? LLEGIU... 

 
ENTREVISTADOR: si fa menys de tres anys que és a l'empresa, digueu "des de que va 
entrar a l'empresa o organització per a la qual treballa". 
 

 
    …ha disminuït molt, 1 

    ha disminuït una mica, 2 

    no ha canviat, 3  

    ha augmentat una mica, 4  

    o ha augmentat molt? 5 

    No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
PROGRAMADOR: A TOTHOM 
G64  PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI  BASANT-VOS EN LA GRAELLA DE LA LLAR 
 
ENTREVISTAT NASCUT DESPRÉS DEL 1940 (MENYS DE 70 ANYS)  1   Feu G65  

ENTREVISTAT NASCUT EL 1940 O ABANS (MÉS DE 70 ANYS)  2   Aneu a G73  
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PROGRAMADOR: FEU SI L'ENTREVISTAT TÉ MENYS DE 70 ANYS (codi 1 a G64) 
MOSTREU TARGETA 88 Vostè, personalment, quina importància atorgaria a cadascun dels 
següents factors si estigués escollint una feina? Si us plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
 

  Cap 
importància 

Poca 
importància 

Importància 
regular 

Bastant 
importància 

Molta 
importància 

No ho 
sap (no 
suggeri

u) 

G65 
 

Una feina que li 
permeti tenir 
iniciativa pròpia 

1 2 3 4 5 8 

G66 
 

Una feina estable 
 

1 2 3 4 5 8 

G67 
 

Un sou alt 
 

1 2 3 4 5 8 

G68 
 

Una feina que li 
permeti combinar la 
feina amb les 
responsabilitats 
familiars 

1 2 3 4 5 8 

G69 
 

Una feina que 
ofereixi bones 
oportunitats de 
formació 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G70 MOSTREU TARGETA 89 En quina mesura està d'acord o en desacord amb l'afirmació 
següent? "M'ho passaria bé fent una feina remunerada encara que no necessités els diners" Si us 
plau, utilitzi aquesta targeta. 
 
    Molt d’acord 1 

 D’acord 2 

 Ni d’acord ni en desacord 3 

 En desacord 4 

 Molt en desacord 5 

 No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
 
G71      Pensant només en els darrers tres anys, quin ha estat el període més llarg, comptant en 
mesos, durant el qual ha estat a l'atur i buscant feina activament, si s'ha trobat en aquesta 
situació? 
 
ENTREVISTADOR: ACCEPTEU APROXIMACIONS I ARRODONIU EL RESULTAT AL 
NOMBRE ENTER DE MESOS MÉS PROPER. 
 
 

ANOTEU EL NOMBRE DE MESOS: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)      88 
No ha estat a l'atur en els darrers 3 anys (no suggeriu)   00 
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G72   Quantes hores a la setmana escolliria treballar, si és que vol treballar alguna, tenint en 
compte que els seus ingressos estarien relacionats amb el nombre d’hores que treballés? 
 
 
ENTREVISTADOR: si l'entrevistat diu "cap hora", codificar com 00 

 
 

ANOTEU EL Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)        888 

 
 

PROGRAMADOR: A TOTHOM 
G73 PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN LA GRAELLA SOBRE LA LLAR 
 
L'ENTREVISTAT VIU AMB EL MARIT / MULLER / PARELLA  1 Feu G74 

    (codi 01 en F5) 
        

NO HI VIU         2 Aneu a G83 
 

 
 
PROGRAMADOR: FEU-HO SI L'ENTREVISTAT VIU AMB EL MARIT / MULLER / PARELLA 
(codi 01 en F5) 
G74 Si pogués triar, quantes hores a la setmana voldria que la seva parella treballés, si és que 
voldria que en treballés cap, tenint en compte que els ingressos de la seva parella variarien en 
funció del nombre d'hores que treballés? 

 
ENTREVISTADOR: Si l'enquestat respon "cap hora", escriviu el codi 00 
 

ANOTEU EL Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)      888 

 
 
G75  Pensant només en els darrers tres anys, quin ha estat el període més llarg, comptant en 
mesos, durant el qual la seva parella ha estat a l'atur i buscant feina activament, si és que s'ha 
trobat en aquesta situació? 
 
ENTREVISTADOR: ACCEPTEU APROXIMACIONS I ARRODONIU EL RESULTAT AL 
NOMBRE ENTER DE MESOS MÉS PROPER. 
 

ANOTEU EL NOMBRE DE MESOS: __ __ __ 
La parella no ha estat a l’atur en els darrers 3 anys (no suggeriu)    00 
No ho sap (no suggeriu)       88 
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G76    MOSTREU TARGETA 90 Ara m’agradaria que parléssim de les tasques de la llar. Per 
tasques de la llar entenem coses que es fan a la casa com: cuinar, fregar els plats, netejar, 
ocupar-se de la roba, fer la compra i el manteniment de la casa; però no ens referim a la cura dels 
nens ni a les activitats del temps lliure. En una setmana, aproximadament quantes hores en total 
dedica vostè personalment a fer les tasques de la llar? 
 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR:  ARRODONINT A HORES COMPLETES.  ACCEPTAR UNA 
ESTIMACIÓ (TOT TRAM DE 30 MINUTS O MÉS S'ARRODONEIX A L'HORA SEGÜENT). 
 
   

ANOTEU EL Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)      888 

 
 
G77  CONTINUEU MOSTRANT TARGETA 90 I el seu marit / dona /parella? En una setmana, 
aproximadament quantes hores en total dedica a les tasques de la llar? 
 
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR:  ACCEPTEU APROXIMACIONS I ARRODONIU EL 
RESULTAT AL NOMBRE ENTER D'HORES MÉS PROPER (TOT TRAM DE 30 MINUTS O MÉS 
S'ARRODONEIX A L'HORA SEGÜENT). 
 
 

ANOTEU EL Nº D’HORES: __ __ __ 
No ho sap (no suggeriu)      888 

 
 
G78    MOSTREU TARGETA 91 En ocasions, les parelles no es posen d’acord sobre temes de 
la casa i la família. Usant aquesta targeta, podria dir-me amb quina freqüència vostè i el seu 
marit/dona/parella estan en desacord pel que fa als diners? 
 
 

 Mai Menys 
d’una 

vegada 
al mes 

 

Una 
vegad

a al 
mes 

Vàries 
vegades 
al mes 

Una 
vegada 

a la 
setmana 

Vàries 
vegades 

a la 
setmana 

Tots 
els 

dies 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 

 01 02 03 04 05 06 07 88 
 

 
 
G79     PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI  BASANT-VOS EN F46a O F47  
 
 
  LA PARELLA DE L’ENTREVISTAT TÉ UNA FEINA REMUNERADA  1 Feu G80 
   (codi 01 at F46a o 1 a F47)  
          LA PARELLA NO TÉ UNA FEINA REMUNERADA 2 Aneu a G83 
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CONTINUÏ MOSTRANT TARGETA 91 Amb quina freqüència la feina de la seva parella suposa...?  
LLEGIU… 
 

  Mai Menys 
d’una 

vegada 
al mes 

 

Una 
vegada 
al mes 

Vàries 
vegades 
al mes 

Una 
vegada 

a la 
setman

a 

Vàries 
vegades 

a la 
setmana 

Tots 
els 

dies 

No ho sap 
(no 

suggeriu) 

G80 
 

… treballar fins 
tard o fins i tot 
per la nit? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G81 
    

… treballar 
hores extra 
sense avís 
previ? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
 
G82 MOSTREU TARGETA 92 Utilitzant aquesta targeta, amb quina freqüència la feina de la seva 
parella suposa treballar els caps de setmana?   
 

Mai Menys d’una 
vegada al mes 

 

Una vegada al 
mes 

Vàries 
vegades al 

mes 

Totes les 
setmanes 

No ho sap  
(no suggeriu) 

1 2 3 4 5 8 
 

 
PROGRAMADOR: TOTHOM 
G83      PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN G12  
 
 

L'activitat principal de l'enquestat és estar jubilat 
(codi 2 en G12)

1 Feu G84 

Tota la resta (codis 1 o 3 en G12) 2 Aneu a G86 

 
 
PROGRAMADOR: FEU SI ACTIVITAT PRINCIPAL ÉS "JUBILAT" (codi 1 a G83) 
G84   Quin any es va jubilar vostè? 
 
 

ANOTEU  Any: __ __ __   Feu G85 
No ho sap (no suggeriu)      8888  Feu G85 
Mai no he tingut un treball remunerat (no suggeriu)       0000  Aneu a G86 

 
 
G85 Va voler jubilar-se vostè en aquell moment o hagués preferit continuar tenint una feina 
remunerada? 
 

Va voler jubilar-se en aquell moment 1 

Hagués preferit continuar tenint una feina remunerada 2 

No ho sap (no suggeriu) 8 
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PROGRAMADOR: A TOTHOM 
G86   PROGRAMADOR: ESCRIVIU EL CODI BASANT-VOS EN F3  
 
ENTREVISTAT NASCUT EL 1965 O ABANS (MÉS DE 45 ANYS) 1  Feu G87 

ENTREVISTAT NASCUT DESPRÉS DEL 1965 (MENYS DE 45 ANYS) 2  Aneu a G88 

 
 PROGRAMADOR: FEU-HO SI L'ENTREVISTAT TÉ MÉS DE 45 ANYS (codi 1 en G86) 

G87   A quina edat li agradaria / li hagués agradat jubilar-se? 
 
ANOTEU L’EDAT: __ __ __          ANEU A LA DATA D'ACABAMENT DE L'ENQUESTA 
 
No ho sap (no suggeriu) 8888  ANEU A LA DATA D'ACABAMENT DE L'ENQUESTA 
  
 
PROGRAMADOR: FEU SI L'ENTREVISTAT TÉ 45 ANYS O MENYS (codi 2 a G86) 
 
G88   MOSTREU TARGETA 93 Pensa vostè tenir algun fill en els propers tres anys? Si us plau, 
utilitzi aquesta targeta. 
   
NOTA PER A L’ENTREVISTADOR: SI L'ENTREVISTADA O LA PARELLA DE 
L'ENTREVISTAT/DA ESTÀ EMBARASSADA, ESCRIVIU EL CODI 4. MARQUEU EL CODI 4 
TAMBÉ EN CAS D'ADOPCIÓ. 
 

Segur que no 1 
Probablement no 2 
Probablement sí 3 
Segur que sí 4 
No ho sap (no suggeriu) 8 

 
 
PROGRAMADOR: ANOTAR DATA ACABAMENT ENTREVISTA:       /           /            (dd/mm/yy) 
 
PROGRAMADOR: ANOTAR HORA ACABAMENT ENTREVISTA:   _ _ : _ _ 
(hora i minuts; utilitzeu rellotge 24 hores) 
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NOTA: 

 
PROCEDIR ARA A ADMINISTRAR LES SECCIONS H E I  
 
PROGRAMADOR: CODIFICAR: 
 
VERSIÓN CARA A CARA:    
UTILIZAR LES TARGETES COM ESTÀ ASSENYALAT:  A  1 

  B 2 

        C        3 
 
 
 
ENTREVISTADOR: UN COP HAGI ACABAT, RESPONGUI VOSTÈ LA SECCIÓ J QUE  
APAREIX  A CONTINUACIÓ. 
 

AQUESTES PREGUNTES HAN DE SER CONTESTADES PER 
L’ENTREVISTADOR 
 
PREGUNTES SOBRE LA SEVA IMPRESSIÓ GENERAL DE L’ENTREVISTA 
 
J1  L’entrevistat ha demanat aclariments en alguna de les preguntes? 
 

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

 
J2  Has tingut la impressió de que l’entrevistat es mostrava reticent a respondre a alguna de les 
preguntes?  
 

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

 
 
J3  Has tingut la impressió de que l’entrevistat ha intentat respondre a les preguntes de la millor 
manera que podia? 
 

Mai    1 
Quasi mai   2 
Alguna vegada  3 
Sovint   4 
Molt sovint   5 
No ho sé   8 
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J4  En general, has tingut la sensació que l’entrevistat entenia les preguntes? 
 

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

 
J5  Hi havia algú més present que interferís amb l’entrevista? 
 

Sí    1    Feu J6 
No    2    Aneu a J7 

 
J6  Qui era aquesta persona? Codificar totes les persones que calgui. 
 

Marit / dona / parella     1 
Fill / filla (siguin de l’entrevistat o de la seva  
parella, incloent els adoptats i en acolliment)  2 
Pares / sogres (siguin de l’entrevistat o de la seva  
parella, incloent els adoptats)    3 
Algun altre parent     4 
Alguna altra persona que no fos parent   5 
No ho sé       8 

 
 
 
J7  En quin idioma es va realitzar l’entrevista? 
 

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

 
 
 
J8  Número de l’entrevistador: ___________________ 
 
NOTA: AQUEST NÚMERO HA DE SER EXCLUSIU PER A CADA ENTREVISTADOR I EN CAP 
CAS UN MATEIX NÚMERO POT SER COMPARTIT PER MÉS D'UN ENTREVISTADOR. 
 
 
 

 73



 
J9 Si té algun comentari addicional sobre l’entrevista, escrigui’l en l’espai inferior, si us plau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMADOR: per al suplementari cara a cara no hi ha J10-J12 

 
J13   Com ha estat administrat el qüestionari suplementari? 
 

 
Entrevista personal (cara a cara)    1     Aneu al  FINAL 
Pel propi entrevistat amb ajuda per part meva   2 Feu J14 
Pel propi entrevistat sense la  
meva ajuda (autocomplimentat)     3 Feu J14 

 
 
J14   El qüestionari suplementari hauria d’haver estat administrat mitjançant entrevista personal.  

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

 
FI. 
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