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Institucións académicas, organismos públicos e outras 
organizacións teñen acceso de forma gratuíta aos 
datos da Enquisa Social Europea e utilízanos para 
desenvolver investigacións de calidade.

Estas son algunhas das súas opinións:
 
“Paréceme unha investigación única no seu xénero, 
que está cobrando aínda máis importancia no período 
actual de crise económica e social” (Consultor)

“A Enquisa Social Europea é unha fonte de datos     
fantástica para a investigación en ciencias sociais. 
¡Grazas por manter este proxecto!” (Investigador, CSIC)

“Paréceme importante que poñan os datos da Enquisa 
Social Europea a disposición dos investigadores. A 
ferramenta de Análise en Liña facilita que os               
estudantes poidan utilizar estes datos. ¡Volverei a 
usala!” (Profesor de universidade)

Enquisa Social
Europea

Preguntas e resultados da anterior edición (2010-2011)
¿Como valora o estado actual da educación?
¿Como valora o estado actual do sistema sanitario?
Nos últimos tres anos, ¿tivo que aceptar unha reducción 
de salario? 

Avaliación media do 
sistema educativo

Avaliación media do 
sistema sanitario

0: Moi mal 
10: Moi ben

0: Moi mal 
10: Moi ben

Porcentaxe que tivo que 
aceptar una reducción de 
salario nos últimos tres 
anos

Finlandia 7,9
Dinamarca 7,2
Noruega  6,7
Bélxica  6,7
Estonia 6,0
Rep.Checa  6,0
Polonia  6,0
Suecia 5,8
Reino Unido    5,8
Eslovenia  5,7
España  5,3
Alemaña  4,7
Francia 4,7
Portugal 4,6
Fed.Rusa  4,3
Ucrania  3,9
Grecia 3,1

Se desexa obter máis información, pode consultar:
http://www.upf.edu/ess/(en castelán)
http://www.europeansocialsurvey.org (en inglés)

Bélxica 7,4
Finlandia 6,9
Noruega 6,4
España 6,4
Dinamarca  6,4
Suecia 6,3
Reino Unido    6,3
Francia 6,0
Estonia 6,0
Eslovenia  5,7
Alemaña 4,8
Rep.Checa 4,7
Portugal 4,5
Polonia 3,8
Fed.Rusa             3,7
Grecia 3,0
Ucrania 2,7

Estonia 55,6
España 37,6
Grecia 34,1
Finlandia  29,8
Rep.Checa  28,4
Ucrania  25,0
Fed.Rusa   22,6
Reino Unido  21,8
Alemaña      21,2
Eslovenia 20,7
Polonia 20,2
Dinamarca 19,1
Portugal  17,0
Francia 15,6
Suecia 14,6
Noruega 12,5
Bélxica 11,6

o pode chamar ao teléfono gratuíto:

CIS
 Centro de Investigaciones Sociológicas

 

 

Os usuarios da
Enquisa Social
Europea opinan… 
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Qué a enquisa
social Europea?

A Enquisa Social Europea é un estudo comparado que se fai 
en 30 países de toda Europa. Este estudo, que se realiza cada 
dous anos desde 2002, permite coñecer en que medida os 
cidadáns españois compartimos as opinións e os valores 
doutros países europeos. 

Quen fai a enquisa?

A Enquisa Social Europea é un proxecto promovido pola 
Comisión Europea (CE) e a Fundación Europea da Ciencia 
(European Science Foundation, ESF). O Ministerio de 
Economía e Competitividade (MINECO) financia a enquisa en 
España coa colaboración do Centro de Investigacións 
Sociolóxicas (CIS). O proxecto está coordinado polo Prof. Dr. 
Mariano Torcal Loriente (Universitat Pompeu Fabra, UPF).

O coordinador nacional, xunto con un equipo de profesores de 
distintas universidades españolas e en colaboración con un 
equipo internacional de investigadores, dirixe a realización da 
enquisa en España. TYPSA, empresa dedicada á realización 
de estudos estatísticos, de mercado e opinión, é a encargada 
de levar a cabo a enquisa.

Como e cando pode 
participar na
enquisa?

Nos vindeiros días, profesionais de TYPSA poranse en contacto 
con vostede para fixa-la hora e lugar da entrevista. Tódolos        
entrevistadores estarán axeitadamente identificados. A entrevista 
ten aproximadamente unha hora de duración.

Vostede non pode ser
substituído por ningunha
outra persoa!
Vostede é unha das 2.865 persoas maiores de 15 anos           
seleccionadas ao azar polo Instituto Nacional de Estatística 
(INE) entre tódalas persoas residentes en España.

Para poder dispor de datos fiables e representativos da 
poboación española non podemos entrevistar a ningunha 
outra persoa no seu lugar. A súa colaboración é esencial.

Sexa cal sexa o seu estilo de vida, os seus gustos e as súas 
opinións, as súas respostas son moi importantes para o 
éxito do estudo. Coa súa colaboración estanos a axudar a  
realizar un retrato colectivo dos cidadáns españois e               
europeos.

Qué se fai coas
súas respostas?

Na entrevista faránselle as mesmas preguntas que            
responderán preto de 55.000 europeos. Os datos nunca 
serán tratados de xeito individual. O seu anonimato e o das 
súas respostas están absolutamente garantidos.

Tódala información recollida a través deste estudo está 
suxeita á lexislación española sobre protección de 
datos. Así que TYPSA teña rematadas as enquisas, tódalas 
súas respostas serán anonimizadas, é dicir, os seus datos 
persoais desaparecerán da base de datos resultante. De 
calqueira xeito, e segundo prevé o artigo 7 da Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal, o entrevistador proporcionaralle un       
documento para que poida dar o seu consentimento para o 
tratamento estatístico dos datos.

O Ministerio de Economía e Competitividade, como         
responsable do proxecto ante a ESF, e o Servizo Noruegués 
encargado do Arquivo de Datos da enquisa (NSD) son 
responsables do tratamento dos datos. De acordo co na Lei 
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal, pode exerce-los dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus 
datos dirixíndose a TYPSA, C/ La Granja, 8 Bajo, 28108, 
Alcobendas (Madrid).
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