Fitxa de la llar
Número de qüestionari
Número de llar
Número d’ordre del membre de la llar
Àmbit territorial
Comarca
Municipi
Districte municipal
Secció censal
Hora d’inici
Hora d’acabament
Data de realització
Enquestador/a
Titular/Suplent
Naturalesa, característiques i finalitat
L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011 forma part del Pla estadístic de
Catalunya i té la finalitat d’elaborar una estadística oficial per obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de
la població de Catalunya. A més, aquesta font d’informació permet la comparació amb països de la Unió Europea.
Legislació
“Les informacions que se us demanen són per elaborar una estadística oficial. L'Administració i els funcionaris que utilitzin
aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per
a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial.
Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que se’ls demana, i
aquesta informació ha d'ésser completa i verídica.”
Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya i Llei 13/2010, de 21 de maig, d’estadística de Catalunya,
articles 38 i 39.
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A. IDENTIFICACIÓ DE LA LLAR
Entrevistador/a: Llegeixi el text següent a la persona informant: “En primer lloc cal saber quines persones formen part de la seva llar. Per
no oblidar-ne cap, ni incloure-hi persones que segons el criteri de l’enquesta no formen part de la llar, li faré algunes preguntes sobre
aquestes persones.”
“Digui’m el nom i cognoms de totes les persones presents en l’actualitat en aquest habitatge. Si és possible, comenci per vostè
(persona informant) i continuï per la resta de membres per odre d’edat, del més gran al més petit. Tot seguit li faré, consecutivament,
una sèrie de preguntes sobre cadascuna d’elles.”
(Totes les persones que esmenta l’informant després d’aquest missatge han de ser identificades a la pregunta 2 com a “Presents”.)
“Ara, digui’m si hi ha alguna altra persona que consideri aquest habitatge com a residència habitual, però que actualment n’estigui
absent. És a dir, que, pel motiu que sigui, no estigui residint aquí ara mateix.”
(Totes les persones que esmenta l’informant després d’aquest missatge han de ser identificades a la pregunta 2 com a “Absents”.)

1. Nom i cognoms.
_______________________________________________________________________________________________________
2. Tipus de membre.
1. Present
2. Absent

→ Passar a la pregunta 4

Només per als membres de la llar presents
3. Té un altre habitatge que consideri residència habitual?
Entrevistador/a: Tingui en compte que només es té una residència habitual.

1. Sí
2. No

→ FINALITZA
→ Si és la persona informant, passar a la pregunta 7
→ Si no és la persona informant, passar a la pregunta 6

Només per als membres de la llar absents
4. Quina és la causa de la seva absència?
1. Està internat/ada en un hospital, clínica o institució, com ara un asil, una presó, etc.
2. Està convivint amb l’altre progenitor que també té la guarda i custòdia (custòdia compartida)
3. Es troba desplaçat/ada per treball, estudis o viatge
Una altra causa. Especifíqui-la: ___________________________

5. La durada total de l’absència serà inferior a 6 mesos?
1. Sí
2. No

→ FINALITZA

2

Només per als membres de la llar que no siguin la persona informant
6. Comparteix ingressos o despeses amb la llar?
1. Sí
2. No

→ FINALITZA

Per a tots els membres de la llar
7. Sexe.
1. Home
2. Dona

8. Data de naixement.
Mes: _________________
Any: _________________

9. Quina és la seva relació de parentiu amb la persona informant?
Entrevistador/a: Si està realitzant les preguntes de la persona informant, anoti 01 i passi a la pregunta 10.
01. Persona informant
02. Cònjuge
03. Parella
04. Fill/a biològic/a
05. Fillastre/a
06. Fill/a adoptiu/iva
07. Pare/mare
08. Padrastre/madrastra
09. Sogre/a
10. Avi/àvia
11. Gendre/nora o jove

12. Nét/a
13. Germà/ana
14.Germanastre/a
15. Oncle/tia
16. Nebot/oda
17. Cosí/ina
18. Cunyat/ada
19. Altres parents
20. Amic/iga o company/a de pis
21. Rellogat/ada
22. Altres no parents

10. Quin és el seu estat civil? (Es refereix a la situació legal actual i no a la de fet. Si, per exemple, està separat/da només de fet, ha
d’indicar casat/da.)
1. Solter/a
2. Casat/ada
3. Vidu/Vídua
4. Separat/ada
5. Divorciat/ada

11. Quina és la situació de convivència amb la seva parella actual? (Es refereix a la parella actual. Si, per exemple, està separat/da
només de fet i actualment té una altra parella, s’ha d’indicar la situació de convivència amb la parella actual.)

Entrevistador/a: Mostri la targeta 1.
1. Viu amb la seva parella, estan casats i havien conviscut abans de casar-se
Indiqui el nº d’ordre de la parella: ________
2. Viu amb la seva parella, estan casats, però no havien conviscut abans de casar-se
Indiqui el nº d’ordre de la parella: ________
3. Viu amb la seva parella però no estan casats
Indiqui el nº d’ordre de la parella: ________
4. No viu amb la seva parella però estan casats
5. No viu amb la seva parella ni estan casats
Una altra situació de convivència. Especifiqui-la: _______________________________
0. No té parella

Passar a la pregunta 13

→ Passar a la pregunta 13
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Només per a les persones que no conviuen amb la seva parella actual
12. Quin és el motiu principal pel qual viuen separats?
01. Motius professionals o d’estudis
02. Pendents de reagrupament familiar
03. Empresonament d’un dels membres
04. Hospitalització d’un dels membres
05. Ingrés en una llar-residència d’un dels membres
06. A causa dels fills
07. No fa suficient temps que tenen relació de parella
08. Són massa joves per anar a viure junts
09. Preservar la seva independència
Per una altra raó. Especifiqui-la: _______________________________

Per a tots els membres de la llar
13. Quants fills/es ha tingut en total? (Compti només els fills/es naturals nascuts vius.)
00. Cap fill/a
Nombre total de fills/es: ___________

14. Realitza algun tipus d’estudis reglats actualment?
1. Sí
2. No

→ Si és menor de 13 anys, passar a la pregunta 17
→ Si té 13 anys o més, passar a la pregunta 18

Només per als membres de la llar que estiguin cursant estudis reglats actualment
15. Quin tipus d’estudis reglats cursa actualment?
01. Primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys)
02. Segon cicle d’educació infantil (3 a 6 anys)
03. Educació primària obligatòria (6 a 12 anys)
04. Educació secundària obligatòria (ESO)
05. Batxillerat
06. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
07. Cicles formatius de grau superior (CFGS)
08. Estudis universitaris de grau mitjà (diplomatura, magisteri, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica)
09. Estudis universitaris de grau superior (llicenciatura, arquitectura, enginyeria)
10. Grau (nou pla EEES)
11. Màster oficial (nou pla EEES)
12. Programes de postgrau i màster (titulació privada o pròpia)
13. Doctorat
Un altre tipus d’estudis. Especifíqui’l: ________________

16. On es localitza el centre on cursa aquests estudis?
00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _______________________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província/país: _____________________________________________________
00000. Cursa estudis a distància

4

Només per als membres de la llar menors de 13 anys
17. Durant una setmana normal, quantes hores és cuidat o assisteix a centres per rebre els serveis que s’enumeren a
continuació i quant paga per aquests serveis?
Entrevistador/a: Si l’individu no rep el servei anoti 0 en “hores a la setmana” i no contesti “cost a la setmana”.
Hores a la setmana

Cost a la setmana

1. Primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) o segon cicle d’educació
infantil (3 a 6 anys)

€

2. Educació obligatòria (primària o secundària obligatòria)

€

3. En un internat (no inclogui les hores d’ensenyament que ja han estat
recollides en els apartats anteriors 1 o 2)

€

4. Cura d’infants fora de l’horari escolar al mateix centre (abans o
després de l’horari escolar)

€

5. Altres centres de cura d’infants

€

6. Per cuidadors/es professionals remunerats a la casa de l’infant o del
cuidador/a (mainaders/es, assistents/es, “cangurs”, etc.)

€

7. Per altres persones sense remunerar (per exemple, avis/àvies, altres
membres de la llar diferents dels pares, altres parents, familiars,
amics/igues, veïns/es, etc.)

Per a tots els membres de la llar
18. Té alguna limitació o impediment per fer algunes activitats bàsiques de la vida diària? (Es refereix a limitacions que
l’afectin de manera permanent i que impliquin l’ajuda d’altres persones.)
1. Sí
2. No

→ FINALITZA

Només per als membres de la llar que tenen alguna limitació o impediment
19. Durant una setmana normal, quantes hores rep els serveis detallats a continuació? I, si és el cas, quant li costen?
Entrevistador/a: Als ítems 1 i 2 no s’inclouen altres persones de la llar. Si l’individu no rep el servei anoti 0 en “hores a la setmana” i no contesti
“cost a la setmana”.

Hores a la setmana

Cost a la setmana

1. Atenció a domicili per fer les tasques de la llar (neteja de la llar, rentar i
planxar roba, fer el llit, fer la compra, etc.)

€

2. Atenció a domicili per rebre ajuda en la cura i la higiene personal,
vestir-se, sortir al carrer, etc.

€

Nota: Si és una mateixa persona qui fa les tasques de la llar i de cura
personal, i la persona informant no és capaç de diferenciar hores i costos
de cada activitat, indiqueu-ho aquí conjuntament.

€

3. Centre de dia on rep suport o fa activitats de lleure

€
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