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Naturalesa, característiques i finalitat
L’Enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya té la finalitat d’obtenir informació sobre el nivell de qualitat i
condicions de vida de la població de Catalunya, així com conèixer la seva distribució social i territorial
Legislació
Es tracta d’una estadística oficial i d’interès de la Generalitat , inclosa en el Decret 467/2004, de 28 de desembre del 2004 pel qual
s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2005, i de propera incorporació en la nova Llei del Pla Estadístic 2005-2008.
Secret estadístic
La informació que se us demana és per a elaborar una estadística oficial, per la qual cosa l’Administració i les persones funcionàries que
utilitzin aquesta informació estan obligades per llei 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. Article 24 i següents de laLlei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.
Obligació de facilitat les dades:
Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i aquesta informació ha
d'ésser completa i verídica. Article 34 i següents de la La llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Per vetllar pel
compliment d’aquestes normes l’esmentada llei atorga a l’Idescat la capacitat sancionadora en els articles 56 i següents.
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A. Estructura de la llar
1. Quantes persones viuen habitualment a l’habitatge?

V001

–––––––– persones
A continuació voldríem demanar-li algunes dades sobre vostè i les
persones que viuen a l’habitatge
2. Quina és la relació de parentiu de cadascuna d'aquestes persones
amb el cap de família o persona de referència de l’habitatge?
01. Cap de família
02. Espòs/osa
03. Parella
04. Fill/a
05. Fillastre/a
06. Fill/a en custòdia o acollit/ida
07. Pare/mare
08. Padrastre/madrastra
09. Sogre/a
10. Avi/àvia
11. Gendre/nora
12. Nét/a

Entr.

CF

V002A V002B

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. Domèstic/a
22. Rellogat/ada
23. Altres no parents

M1

M2

M3

V002C V002D V002E

M4

M5

M6

V002F V002G V002H

(28,29)

M7

M8

V002I

V002J

(46,47)

(48,49)

V003I

V003J

(82,83,84,85)

(86,87,88,89)

V004I

V004J

(98)

(99)

V005I

V005J

(108)

(109)
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(30,31)

(32,33)

(34,35)

(36,37)

(38,39)

(40,41)

(42,43)

(44,45)

3. Quin és l'any de naixement de cadascuna d'aquestes persones?

V003A V003B
(50,51,52,53)

(54,55,56,57)

V003C V003D V003E
(58,59,60,61)

(62,63,64,65)

(66,67,68,69)

V003F V003G V003H
(70,71,72,73)

(74,75,76,77)

(78,79,80,81)

4. Quin és el seu sexe?
1. Home
6. Dona

V004A V004B
(90)

(91)

V004C V004D V004E
(92)

(93)

(94)

V004F V004G V004H
(95)

(96)

(97)

5. Quin és el seu estat civil?
1. Solter/a
2. Casat/ada
3. Vidu/a
4. Separat/ada
5. Divorciat/ada

V005A V005B
(100)

(101)

V005C V005D V005E
(102)

(103)

(104)

V005F V005G V005H
(105)

(106)

(107)
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6. Viu vostè actualment en parella?

1. Sí
6. No

⇒ passi a la pregunta 8
⇒ si l'entrevistat ha nascut a Espanya passi a la pregunta 10 i si ha nascut fora d'Espanya passi a la pregunta 7

V006

(110)

Només per a les persones entrevistades nascudes fora d'Espanya que no
viuen actualment en parella
7. Té parella al seu país d'origen amb qui hagi conviscut?

1. Sí
6. No

V007

⇒ passi a la pregunta 10

(111)

Només per a les persones entrevistades que viuen amb la seva parella o
tenen parella amb qui han conviscut al seu país d'origen
8. Quin any va iniciar la convivència amb la seva parella actual?
9. Quin any es va casar amb la seva parella actual?

V008

Any d'inici de la convivència: –––––––Any de casament: –––––––0000. No s’ha casat

(112,113,114,115)

V009
(116,117,118,119)

Per a totes les persones entrevistades
10. En total, quants fills ha tingut?

00. Cap fill

⇒ passi a la pregunta 13

V010

Nombre total de fills: _____

(120,121)

Només per a les persones entrevistades que han tingut fills
11. Digui'm, si us plau, els anys de naixement de tots els seus fills (del
més gran al més petit)

12 Quants d’aquests fills viuen amb vostè, i quants no?

Fill 1

Fill 2

Fill 3

Fill 4

Fill 5

Fill 6

Fill 7

Fill 8

Fill 9

Fill 10

V011A V011B

V011C V011D V011E

V011F V011G V011H

V011I

V011J

(122,123,124,125)

(130,131,132,133)

(142,143,144,145)

(154,155,156,157)

(158,159,160,161)

(126,127,128,129)

(134,135,136,137)

(138,139,140,141)

Nombre de fills a la llar: ________
Nombre de fills fora de la llar: ________
Emancipats: ________
Amb familiars a d'altres llars: ________
Amb familiars al país d'origen: ________

(146,147,148,149)

(150,151,152,153)

V012A
V012B
V012C1
V012C2
V012C3

(162,163)
(164,165)
(166,167)
(168,169)
(170,171)

Per a totes les persones entrevistades
13. Pensa tenir més fills o algun si és que no en té cap?

0. No
1. Sí. Especifiqui’n quants: _______
8. Sí, té previst tenir més fills però no sap quants

V013
(172)

14. Si pogués triar, quants fills li agradaria o li hauria agradat tenir?

_____ fills

V014
(173)
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B. Procedència geogràfica
Entr.
15. A quina província va néixer vostè (en cas d'haver nascut fora
d'Espanya especifiqui el país)? I la resta de membres de la seva
llar?

CF

V015A V015B
(174,175,176)

(177,178,179)

M1

M2

M3

V015C V015D V015E
(180,181,182)

(183,184,185)

(186,187,188)

M4

M5

M6

V015F V015G V015H
(189,190,191)

(192,193,194)

(195,196,197)

M7

M8

V015I

V015J

(198,199,200)

(201,202,203)

Només per a les persones entrevistades nascudes a Catalunya
16. A quin municipi residien els seus pares quan vostè va néixer?

V016

Municipi: _________

(204,205,206,207,208)

Només per a les persones entrevistades que han nascut fora de Catalunya
17. Quin any va arribar a Catalunya?

V017

Any: _________

(209,210,211,212)

Per a totes les persones entrevistades
18. Quin any va arribar al municipi de residència actual?

Any: _________

V018

0000. Ha nascut al seu municipi de residència

(213,214,215,216)

19. Em podria dir la província de naixement del seu pare (en cas d'haver
nascut fora d'Espanya especifiqui el país)? I de la seva mare?

V019A

Província o país de naixement del pare: ____________

V019B

Província o país de naixement de la mare: _____________

(217,218,219)
(220,221,222)

C. Llengua
Entr.

CF

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

20. Pot indicar-me quina és la seva llengua i la de cadascuna de les
persones que conviuen amb vostè?
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues
4. Una altra llengua. Especifiqui-la

V020A V020B

V020C V020D V020E

V020F V020G

V020H V020I

V020J

0. No parla
(223)

(224)

(225)

(226)

(227)

(228)

(229)

(230)

(231)

(232)
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Només per a la persona entrevistada
21. Quina és la llengua que empra habitualment per parlar amb els qui
viuen a casa seva?

1. Català
2. Castellà
3. Ambdues
4. Català i una altra llengua. Especifiqui-la: ________
5. Castellà i una altra llengua. Especifiqui-la: ________
6. Una altra llengua. Especifiqui-la: ________

V021

0. NP (viu sol/a)
(233)

22. Amb quina llengua parla o parlava amb el seu pare? I amb la seva
mare?
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues per igual
4. Una altra llengua. Especifiqui-la.

Llengua emprada amb el pare: _____
Llengua emprada amb la mare: _____

V022A
(234)

V022B

(235)

Només per a les persones entrevistades que han tingut fills
23. Amb quina llengua parla o parlava amb els seus fills?

0. NP (no ha tingut fills)
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues per igual
4. Una altra llengua. Especifiqui-la: _______

V023
(236)

Per a totes les persones entrevistades
24. Quin és el seu nivell de coneixement del català?

1. El parla i l'escriu
2. El parla, però no l'escriu
3. L'entén, però no el parla
4. No l'entén

V024
(237)

Només per a les persones entrevistades nascudes fora d'Espanya
25. Quin és el seu nivell de coneixement del castellà?

1. El parla i l'escriu
2. El parla, però no l'escriu
3. L'entén, però no el parla
4. No l'entén

V025
(238)
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D. Nivell d’estudis
Entrevistat/ada

Parella de l’entrevistat/ada

Cap de família

Parella del cap de família

26. Quin és el nivell màxim d'estudis acabats dels següents membres de
la llar? (l'entrevistat, la seva parella, el cap de família i la seva parella)
*01. Analfabet/a (no sap llegir ni escriure)
*02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure/primària incompleta
*03. Primària completa
*04. EGB, graduat escolar o similar
*05. FPI o similar
*06. FPII o similar
*07. BUP o similar
*08. COU o similar
*09. Educació primària (pla d’estudis actual)
*10. ESO (educació secundària obligatòria)
*11. Batxillerat (postobligatori)
*12. Cicles formatius de grau mitjà
*13. Cicles formatius de grau superior
14. Estudis universitaris de grau mitjà (escola universitària o similar)
15. Estudis universitaris de grau superior (facultat o escola tècnica
superior)
16. Doctorat
*17. PGS (programa de garantia social)
*18. Educació especial
* Passi a la pregunta 28

V026A

(239,240)

V026B

(241,242)

V026C

(243,244)

V026D

(245,246)

Només per a les persones entrevistades amb estudis universitaris (que a la
pregunta anterior hagin contestat les possibilitats de resposta 14, 15 o 16 )
27. Quin és el títol universitari més alt que vostè ha obtingut?

Títol universitari de grau mitjà (diplomatura). Especifiqui’l: ______________
Títol universitari de grau superior (llicenciatura): Especifiqui’l: ______________

V027
(247,248,249)
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28. Quin és o era el nivell màxim d'estudis dels seus pares?
01. Analfabet/a (no sap llegir ni escriure)
02. No ha cursat estudis, però sap llegir i escriure/primària incompleta
03. Primària completa
04. EGB, graduat escolar o similar
05. FPI o similar
06. FPII o similar
07. BUP o similar
08. COU o similar
09. Estudis universitaris de grau mitjà (escola universitària o similar)
10. Estudis universitaris de grau superior (facultat o escola tècnica
superior)
11. Doctorat
12. PGS (programa de garantia social)
13. Educació especial
Per als membres de la llar que realitzen estudis reglats

Nivell d'estudis del pare: _______
Nivell d'estudis de la mare: _______

Entr.

CF

M1

M2

M3

M4

M5

M6

V028A

(250,251)

V028B

(252,253)

M7

M8

29. Quin tipus d'estudis reglats realitzen actualment cadascun dels
membres de la seva llar?
01. Escola bressol
02. Educació infantil
03. Educació primària
04. ESO (Educació secundària obligatòria)
05. Batxillerat (postobligatori)
06. Cicles formatius de grau mitjà
07. Cicles formatius de grau superior
08. Estudis universitaris de grau mitjà. Especifiqui’ls (només en el cas de
l’entrevistat/ada): ____________
09. Estudis universitaris de grau superior. Especifiqui’ls (només en el cas
de l’entrevistat/ada): ___________
10. Doctorat. Especifiqui’l (només en el cas de l’entrevistat/ada): _______
11. Màster
12. PGS (Programa de garantia social)
13. Educació especial

V029A1 V029B

*00. No realitza estudis reglats actualment

V029A2

* Passi a la pregunta 32

(254,255)

(259,260)

V029C V029D V029E

(261,262)

(263,264)

(265,266)

V029F V029G

(267,268)

(269,270)

V029H V029I

(271,272)

(273,274)

V029J

(275,276)

(256,257,258)

30. En quin tipus de centre estan estudiant?
1.Centre públic
2.Centre concertat laic
3.Centre concertat religiós
4.Centre privat laic no subvencionat
5.Centre privat religiós no subvencionat

V030A V030B
(277)

(278)

V030C V030D V030E
(279)

(280)

(281)

V030F
(282)

V030G V030H V030I
(283)

(284)

(285)

V030J
(286)
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Entr.

CF

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

31. On es localitzen aquests centres?
00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. En un altre barri del mateix municipi de residència

V031A V031B

V031C V031D V031E

V031F

V031G V031H V031I

V031J

En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l
60000. Fora de Catalunya
(287,288,289,290,291)

(292,293,294,295,296)

(297,298,299,300,301)

(302,303,304,305,306)

(307,308,309,310,311)

(312,313,314,315,316)

(317,318,319,320,321)

(322,323,324,325,326)

(327,328,329,330,331)

(332,333,334,335,336)

Per a totes les persones entrevistades
32. Durant l’últim mes ha cursat algun tipus d'estudis no reglats? (en cas
de cursar-ne més d'un especifiqui el més important)

1. No ha fet cap curs
2. Reciclatge professional
3. Formació ocupacional
4. Cursos instrumentals (idiomes, informàtica, mecanografia)
5. Cursos d'artesania, música, arts plàstiques o llar (ceràmica, macramé, cuina, etc.)
6. Cursos relacionats amb l'esport o relatius al cos i a la salut
7. Altres cursos

V032
(337)
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E. Situació laboral
Entr.

CF

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

33. Quina és la situació laboral principal de cadascun dels membres de
la llar de 16 i més anys? (Considerant la situació de la darrera setmana)
TARGETA 1
ACTIUS OCUPATS
1. Treballa
ACTIUS ATURATS
2. No treballa però busca feina
INACTIUS
3. Dedicació a les tasques de la llar/És mestressa de casa
4. És jubilat/ada
5. És estudiant
6. No treballa i no busca feina
7. Està incapacitat/ada
8. Altres situacions d'inactivitat

V033A V033B

V033C V033D V033E

V033F

V033G V033H V033I

V033J

0. NP (és menor de 16 anys)
(338)

(339)

(340)

(341)

(342)

(343)

(344)

(345)

(346)

(347)

34. Quin és actualment el tipus d'ingrés de major quantia de cadascun
dels membres de la llar?
01. No té ingressos
02. De treball per compte d'altri
03. De treball per compte propi
04. Subsidi d'atur
05. Pensió de jubilació
06. Pensió de viduïtat
07. Pensió d'orfandat
08. Pensió per invalidesa
09. Pensió per divorci o separació
10. Ajuda a majors de 52 anys
11. PIRMI (renda mínima d'inserció)
12. SOVI
13. Beques o ajuts d'estudi
14. Ajuts socials d'organismes privats (Càritas, Creu Roja, etc.)
15. Ajuts de familiars o amics
16. De rendes de capital o de propietats
17. Un altre tipus de pensió o subvenció. Especifiqui-la.
18. Un altre tipus d'ingressos. Especifiqui’l.

V034A V034B

(348,349)

(350,351)

V034C V034D V034E

(352,353)

(354,355)

(356,357)

V034F

(358,359)

V034G V034H V034I

(360,361)

(362,363)

(364,365)

V034J

(366,367)
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Reprenent el tema de la situació laboral, li faré un seguit de preguntes
relatives a la seva feina i a la de diversos membres de la seva llar
(l'entrevistat, la seva parella, el cap de família i la seva parella). Si ara no
treballen, respongui en relació amb la darrera feina.
35. Podria detallar la feina concreta, ocupació o ofici que realitza o
realitzava? I la dels següents membres de la llar? (Enquestador/a:
especifiqueu el màxim possible)

Entrevistat/ada

V035A

Parella de l’entrevistat/ada

V035B

Cap de família

Parella del cap de família

V035C

V035D

(374,375,376)

(377,378,379)

V036C

V036D

000. NP (no ha treballat mai)
(368,369,370)

(371,372,373)

36. En quina situació de treball es troben o es trobaven vostè i aquests
membres de la llar?
1. Treballador a sou o salari
2. Empresari/autònom sense assalariats
3. Empresari/autònom amb assalariats
4. Cooperativista o soci treballador d’una SAL o SLL
5. Ajuda familiar (treballa en un negoci familiar)
6. Arrendatari o masover

V036A

V036B

0. NP (no ha treballat mai)
(380)

(381)

(382)

(383)

37. Una de les tasques a la feina d’aquestes persones és o era controlar
el treball d'altres? A quin nivell? (Enquestador/a: LLEGIU)
1. Treballa pel seu compte (no té caps per sobre i no té responsabilitat
d'altres treballadors)
2. Empleat (té algun cap immediatament per sobre, però no té la
responsabilitat del treball d'altres)
3. Quadre intermedi (té algun cap immediatament per sobre i té la
responsabilitat del treball d'altres)
4. Directiu (no té cap cap immediatament per sobre, però té la
responsabilitat del treball d'altres)

V037A

V037B

V037C

V037D

0. NP (no ha treballat mai)
(384)

(385)

(386)

(387)

Només per a la persona entrevistada
38. Quina és o era l'activitat de l'empresa o institució on treballa o
treballava? (Enquestador/a: especifiqueu el màxim possible)

Activitat de l'empresa: ______________
000. NP (no ha treballat mai)

V038
(388,389,390)
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39. De quin tipus d'empresa es tracta o es tractava?

1. Empresa privada (no pròpia)
2. Treballa pel seu compte
3. Empresa pròpia o familiar amb assalariats
4. Cooperativa, SAL o SLL
5. Empresa pública
6. Empresa mixta
7. ETT

V039

0. NP (no ha treballat mai)

(391)

Entrevistat/ada
Entrevistat/ada

Cap de família

Parella*

Pare*

Mare*

Cap de família

Parella*

Pare*

Mare*

V040B

V040C

V040D

V040E

V040F

V040G

V040H

(394,395)

(396,397)

(402,403)

(404,405)

(406,407)

40. Quina és o era la seva categoria professional i la d'aquests
membres* de la seva família? (Es refereix a la seva categoria actual o
a la que tenien a la darrera feina)
01. Empresari amb assalariats
02. Empresari sense assalariats
03. Autònom amb assalariats
04. Autònom sense assalariats
05. Professional liberal
06. Director o gerent d'empreses públiques o privades
07. Tècnic superior
08. Tècnic mitjà
09. Personal administratiu o comercial
10. Contramestre, capatàs
11. Obrer qualificat
12. Obrer no qualificat
13. Treballador no tècnic dels serveis
14. Treballador agrari
15. Forces armades i CSE
16. No classificables

V040A

00. NP (no ha treballat mai)
*Independentment que visquin o no
(392,393)

(398,399)

(400,401)

Les persones que han respost 1. "Treballa" a la pregunta 33 han de passar a la pregunta 41 (persones ocupades)
Les persones que han respost 2. ”No treballa però busca feina” a la pregunta 33 han de passar a la pregunta 65 (persones aturades)
La resta han de passar a la pregunta 79 (persones inactives)
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E1. Persones ocupades
Ara li faré un seguit de preguntes relacionades amb la seva feina principal

V041

41. Com va aconseguir la seva feina actual?
01. A través de l’INEM
02. A través del Servei Català de Col·locació
03. A través d’una ETT
04. A través d’amics, coneguts o familiars
05. Per anuncis
06. Adreçant-se directament a les empreses
07. Fent oposicions o concursos
08. A través d’una borsa de treball
09. A través d’una altra oficina privada de col·locació
10. A través d’un sindicat
11. A través d’una organització empresarial
12. Té un negoci propi (sol/a o amb més persones)
13. Per un altre mitjà. Especifiqui’l: _____________

(408,409)

42. Quant de temps fa que treballa a la seva empresa actual?
––––––anys
––––––mesos
Si fa 5 o més anys que treballa a l'empresa

V042

(410,411,412)

⇒ passi a la pregunta 45

Només per a les persones ocupades que porten menys de 5 anys treballant a la mateixa empresa
43. Ha estat aturat/ada alguna vegada en els darrers 5 anys? En cas afirmatiu, quantes vegades?
–––––– vegades
44. A quantes empreses ha treballat en els darrers 5 anys?

V043
(413,414)
V044
(415,416)

–––––– empreses

Per a totes les persones ocupades
45. Quants dies va treballar la setmana passada en la seva feina principal?

V045

–––––– dies

(417)

46. Quantes hores va treballar la setmana passada en aquesta feina?

V046

–––––– hores

(418,419)

47. En aquesta feina, treballa a temps complet o parcial?
1. A temps complet
2. A temps parcial

V047

⇒ passi a la pregunta 49

(420)

Només per als qui han contestat a temps parcial a la pregunta anterior
48. Quina és la raó per la qual no treballa a temps complet?

V048

1. Perquè correspon al tipus de feina que ha trobat
2. Per tenir tasques domèstiques o familiars
3. Perquè l'interessa aquesta jornada
4. Perquè és estudiant
5. Per un altre motiu. Especifiqui’l: ––––––––––––

(421)
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Per a totes les persones ocupades

V049

49. En aquesta feina, quin tipus d’horari realitza?
1. Horari partit de matí i tarda
2. Continu de matí
3. Continu de tarda
4. Continu de nit
5. Continu rotatiu de matí o tarda
6. Continu rotatiu de matí, tarda o nit
7. Un altre horari. Especifiqui’l: ––––––––––––

(422)

50. Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb les tasques domèstiques i les responsabilitats
familiars? (Enquestador/a: LLEGIU)
1. Moltes dificultats
2. Algunes dificultats
3. Cap dificultat
4. No participo en les tasques domèstiques/No tinc responsabilitats familiars

V050
(423)

Només per a les persones ocupades que treballen a sou o salari (que a la pregunta 36 hagin contestat la
possibilitat de resposta 1. "Treballador/a a sou o salari")
51. Quin tipus de contracte té amb l'empresa o institució on treballa?

V051

1. És funcionari/ària
2. Contracte indefinit
3. Contracte indefinit discontinu
4. Contracte temporal d’aprenentatge, formació o pràctiques
5. Contracte temporal per obra o servei, o per duració determinada
6. Cobreix temporalment l’absència d’un treballador o interinatge
7. Un altre tipus de contracte temporal. Especifiqui’l: ––––––––––––
8. No té contracte

(424)

Per a totes les persones ocupades
52. Quants dies disposa de descans remunerat (vacances) durant aquest any?
–––––– dies

V052
(425,426)

53. On es troba el seu lloc de treball habitual?

V053

00001. A casa
⇒ passi a la pregunta 57
00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. En un altre barri del mateix municipi de residència

(427,428,429,430,431)

En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________
60000. Fora de Catalunya
70000. És irregular, no té un lloc de treball fix
Només per als qui treballen fora de casa
54. Quant de temps inverteix habitualment en el desplaçament a la feina? (només l'anada)

V054

–––––– minuts
700. És irregular

(432,433,434)

55. Quantes vegades va diàriament de casa a la feina? (només l'anada)

V055

1. Una vegada
2. Dues vegades
3. Tres o més vegades
7. És irregular

(435)
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V056

56. Quin mitjà de transport utilitza normalment per anar a la feina?
01. A peu
02. En cotxe sol
03. En cotxe amb d'altres com a conductor
04. En cotxe amb d’altres com a acompanyant
05. En moto
06. En bicicleta
07. En metro
08. En autobús
09. En tren
10. En autobús de l'empresa
11. En taxi
12. Combina un mitjà privat amb un mitjà col·lectiu
13. Diversos mitjans col·lectius
14. Una altra resposta. Especifiqui-la: ______________
70. Canvia freqüentment d'un dia a l'altre

(436,437)

Per a totes les persones ocupades

V057

57. Quina és la grandària de l’empresa on treballa?
1. D'1 a 3 treballadors
2. De 4 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. De 51 a 100 treballadors
6. De 101 a 250 treballadors
7. De 251 a 500 treballadors
8. Més de 500 treballadors

(438)

V058

58. Quants treballadors té el seu centre de treball?
01. Treballa sol/a
02. De 2 a 3 treballadors
03. De 4 a 10 treballadors
04. D'11 a 20 treballadors
05. De 21 a 50 treballadors
06. De 51 a 100 treballadors
07. De 101 a 250 treballadors
08. De 251 a 500 treballadors
09. Més de 500 treballadors

(439,440)

59. Els darrers 2 anys, ha realitzat algun tipus de curs per millorar la seva posició o qualificació a l’empresa?
1. Sí
6. No

(441)

60. Quin tipus de representació sindical tenen els treballadors a la seva empresa?
1. No hi ha representació sindical
2. Delegats sindicals
3. Comitè d’empresa
4. Un altre tipus de representació sindical
5. Treballa sol/a

V060
(442)

V061

61. Creu que perilla la seva feina actual?
1. Sí
6. No

V059

(443)

⇒ passi a la pregunta 63
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Només per a les persones ocupades que creuen que perilla la seva feina actual
62. A quina raó es deu?

V062
(444,445)

01. A la finalització del contracte
A la situació de l’empresa
02. A la reestructuració de l’empresa
03. A la crisi de l’empresa
04. A la introducció de noves tecnologies
05. A la situació econòmica general
A la situació personal
06. A la seva edat
07. Al fet de ser dona
08. Al fet de ser immigrant
09. A la seva baixa qualificació
10. A la manca de reciclatge
11. A represàlies
12. Un altre motiu. Especifiqui’l: ––––––––––––

Per a totes les persones ocupades
63. Està realitzant algun tipus de gestió per trobar una altra feina?
1. Sí
6. No

V063
(446)

⇒ passi a la pregunta 85

Només per a les persones ocupades que estan realitzant algun tipus de gestió per trobar una altra feina
64. Si busca una altra feina, què n’espera obtenir principalment?

V064

TARGETA 2

(447)

1. Millora econòmica
2. Major estabilitat
3. Més autonomia
4. Més creativitat
5. Més flexibilitat
6. Més temps lliure
7. Menys temps de desplaçament

Passi a la pregunta 85

E2. Persones aturades
Ara li faré un seguit de preguntes relacionades amb la seva situació laboral i la darrera feina que vostè ha tingut
65. Quant de temps fa que busca feina?
–––––– anys

V065

–––––– mesos

(448,449)

66. Ha treballat alguna vegada?
1. Sí
6. No

V066
(450)

⇒ passi a la pregunta 71

Només per als qui han treballat anteriorment
67. A quantes empreses ha treballat en els darrers 5 anys?

V067

–––––– empreses

(451,452)
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68. En els darrers 5 anys, quantes vegades ha estat en atur? (Comptabilitzant l’actual)

V068
(453,454)

–––––– vegades
Ara li faré una sèrie de preguntes referides a la seva darrera feina

V069

69. Quin tipus de contracte tenia en la seva darrera feina?
01. Era funcionari/ària
02. Contracte indefinit
03. Contracte indefinit discontinu
04. Contracte temporal d’aprenentatge, formació o pràctiques
05. Contracte temporal per obra o servei
06. Cobria temporalment l’absència d’un treballador/a o interinatge
07. Un altre tipus de contracte temporal. Especifiqui’l: ––––––––––––
08. No tenia contracte

(455,456)

09. No treballava a sou o salari
70. Quina és la principal raó per la qual es va quedar sense la darrera feina?
01. Acomiadament
02. Finalització del contracte
03. Tancament de l'empresa on treballava
04. Prejubilació
05. Malaltia o incapacitat
06. Baixa voluntària: per matrimoni
07. Baixa voluntària: per embaràs o criança dels fills
08. Baixa voluntària: per cuidar adults amb necessitat de cura
09. Baixa voluntària: per estudis
10. Baixa voluntària: per desavinences amb l’empresa o les condicions laborals
11. Baixa voluntària: per un altre motiu. Especifiqui’l ––––––
12. Un altre motiu. Especifiqui’l: ––––––

V070
(457,458)

Per a tots els actius aturats
71. Rep algun tipus de subsidi o assegurança d'atur?

V071

1. Prestació contributiva (la que correspon al temps treballat i cotitzat)
2. Prestació assistencial (prestació complementària o ajut familiar)
3. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ––––––––––––
4. No rep cap tipus de subsidi o assegurança d'atur
⇒ passi a la pregunta 73

(459)

Només per als qui reben algun tipus de subsidi o assegurança d'atur
72. En total, a quants mesos de prestació d'atur o similar té dret? (Comptabilitzi els mesos que s'han cobrat i
els que queden per cobrar)
––––– mesos

V072
(460,461)

Per a tots els actius aturats
73. En els darrers 5 anys, ha realitzat algun curs de formació ocupacional? En cas afirmatiu, on l'ha
realitzat?
1. Sí, en un centre col·laborador públic (és gratuït o subvencionat)
2. Sí, en altres institucions docents
3. Sí, en ambdós tipus de centres
6. No ha fet cap curs

V073
(462)

74. Està inscrit/a al Servei Català de Col·locació (antic INEM)?

V074

1. Sí
6. No

(463)

16

75. Acostuma a buscar feina mitjançant...?
1. Sí
1. SCC (Servei Català de Col·locació, antic INEM)
2. Amics, coneguts i familiars
3. Premsa
4. Internet
5. Adreçant-se directament a les empreses
6. ETT

6. No

V075A
V075B
V075C
V075D
V075E
V075F

(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)

76 Quin tipus de feina busca?

V076

1. Adequada al seu ofici o professió
2. Adequada als seus estudis
3. Adequada a l'horari que pot fer
4. Qualsevol feina

(470)

77 Davant l’oferta d’una ocupació amb les característiques que ara li llegiré, avaluï de 0 a 10 en quin grau
l'acceptaria? (00=no l'acceptaria en absolut i 10=l'acceptaria totalment)
Valoració

V077A
V077B
V077C
V077D
V077E
V077F
V077G
V077H
V077I
V077J
V077K

1. Una feina amb una categoria inferior a la seva
2. Una feina a temps parcial
3. Una feina mal pagada
4. Una feina que ocupi els caps de setmana
5. Una feina amb torn de nit
6. Una feina que exigís molt temps de desplaçament
7. Una feina que exigís un canvi de domicili
8. Una feina no declarada
9. Una feina inestable
10. Una feina que exigís establir-se com a autònom
11. Una feina incompatible amb les tasques domèstiques i familiars

(471,472)
(473,474)
(475,476)
(477,478)
(479,480)
(481,482)
(483,484)
(485,486)
(487,488)
(489,490)
(491,492)

78. Quin és el mínim, en ingressos nets mensuals, que vostè està disposat a acceptar per una feina de 40
hores setmanals?

V078

TARGETA 3
01. Menys de 300 euros
02. De 300 a 450 euros
03. De 451 a 600 euros
04. De 601 a 750 euros
05. De 751 a 900 euros
06. De 901 a 1.050 euros
07. De 1.051 a 1.200 euros
08. De 1.201 a 1.500 euros
09. De 1.501 a 1.800 euros
10. De 1.801 a 2.400 euros
11. De 2.401 a 3.000 euros
12. Més de 3.000 euros

(493,494)

Passi a la pregunta 85
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E3. Persones inactives
Ara li faré un seguit de preguntes relacionades amb la seva situació d'activitat actual
79. Malgrat que vostè ens ha indicat que la seva situació principal és estudiant/mestressa de casa/jubilat,
realitza actualment algun tipus de feina o havia treballat anteriorment?
1. Sí
6. No
⇒ passi a la pregunta 82
8. Treballa actualment
⇒ passi a la pregunta 86

V079
(495)

Només per als qui han treballat anteriorment
80. Quant de temps fa que no treballa?

V080

––––––anys

(496,497)

81. Podria assenyalar-me la raó per la qual va perdre la feina o la va deixar?
01. Acomiadament
02. Finalització del contracte
03. Tancament de l'empresa on treballava
04. Jubilació a causa de l'edat
05. Jubilació anticipada
06. Prejubilació
07. Malaltia o incapacitat
08. Baixa voluntària: per matrimoni
09. Baixa voluntària: per embaràs o criança dels fills
10. Baixa voluntària: per cuidar adults amb necessitat de cura
11. Baixa voluntària: per estudis
12. Baixa voluntària: per desavinences amb l’empresa o les condicions laborals
13. Baixa voluntària: per un altre motiu. Especifiqui’l: ––––––––––––
14. Un altre motiu. Especifiqui’l: ––––––––––––

V081
(498,499)

Per a tots els inactius
82. Li agradaria treballar?

V082

1. Sí
6. No
⇒ passi a la pregunta 85
8. Està incapacitat/ada
⇒ passi a la pregunta 85

(500)

Només per als qui els agradaria treballar
83. Busca feina encara que sigui ocasionalment?

V083

1. Sí
6. No

(501)

V084

84. Quan creu que podria tornar o començar a treballar?

(502)

1. Quan acabi els estudis
2. Quan els fills creixin
3. Quan trobi una feina interessant
4. Quan tingui necessitat econòmica
5. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: –––––––––––
6. No crec que pugui treballar
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E4. Altres activitats remunerades
Per a totes les persones entrevistades
85. Ha realitzat durant la darrera SETMANA alguna/altra activitat que li hagi suposat algun tipus de
remuneració?
1. Sí
6. No

V085
(503)

⇒ passi a la pregunta 89

Només per als qui han realitzat durant la darrera setmana alguna/altra activitat que els hagi suposat algun tipus de
remuneració
86. Quantes hores va dedicar a aquesta activitat la setmana passada?

V086

––––––hores

(504,505)

87. Quin tipus de situació laboral té en aquesta activitat?

V087

1. Per compte propi
2. Contracte indefinit
3. Contracte temporal
4. Un altre tipus de contracte. Especifiqui’l: ––––––––––
5. No té contracte

(506)

88. En quin sector d’activitat s’emmarca?

V088

01. Agricultura, ramaderia o pesca
02. Indústria
03. Construcció
04. Comerç
05. Hostaleria
06. Transports
07. Serveis a les empreses
08. Educació
09. Sanitat
10. Servei domèstic
11. Altres serveis personals
12. Altres serveis
13. Una altra activitat. Especifiqui-la: ––––––––––

(507,508)

E5. Treball domèstic
Ara li faré un seguit de preguntes sobre la realització de les tasques domèstiques a la seva llar
89. En quina persona recau principalment l’organització de les tasques domèstiques i familiars?
1. Fonamentalment la persona principal masculina
2. Fonamentalment la persona principal femenina
3. Ambdós conjuntament
4. Un altre o diversos membres femenins de la llar
5. Un altre o diversos membres masculins de la llar
6. Tots o diversos membres de la llar d’ambdós sexes
7. Professional o persona remunerada
8. Una o diverses persones de fora de la llar (no remunerades). Especifiqui: ––––––
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V089
(509)

90. A casa seva, qui és la persona encarregada normalment de realitzar les següents feines domèstiques i
familiars?
Persona encarregada

V090A
V090B

1. Neteja i cura de la roba
2. Neteja de la cuina (rentar plats, etc.)
3. Neteja i manteniment de la casa (escombrar, treure la pols, etc.)
4. Cuinar
5. Anar a comprar aliments
6. Reparacions generals de l’habitatge
7. Administració dels diners (de l'economia domèstica)
8. Atendre els membres de la llar ancians amb necessitats de cura
9. Atendre els membres de la llar discapacitats
10. Atendre els membres de la llar malalts
11. Fer-se carrec de l’hort o del corral (Es demana a la pregunta 129 però es recull aquí)

V090C
V090D
V090E
V090F
V090G
V090H
V090I
V090J
V090K

(510)
(511)
(512)
(513)
(514)
(515)
(516)
(517)
(518)
(519)
(520)

1. Fonamentalment la persona principal masculina
2. Fonamentalment la persona principal femenina
3. Ambdós conjuntament
4. Un altre o diversos membres femenins de la llar
5. Un altre o diversos membres masculins de la llar
6. Tots o diversos membres de la llar d’ambdós sexes
7. Professional o persona remunerada
8. Una o diverses persones de fora de la llar (no remunerades). Especifiqui: ––––––
0. NP (no hi ha persones grans, discapacitades o malaltes/no té hort o corral)
Només per a les llars on hi hagi nens menors de 10 anys
91. Dels membres de la seva família, qui es fa càrrec principalment dels infants menors de 10 anys?
1. La mare
2. El pare
3. Conjuntament el pare i la mare
4. Una altra persona de la llar. Especifiqui-la: ––––––
5. Una altra persona de la família de fora de la llar. Especifiqui-la: ––––––––––––
6. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ––––––

V091
(521)

0. NP (no hi ha infants a la llar)

Per a totes les persones entrevistades

V092

92. En total, quantes hores va dedicar vostè la setmana passada a les tasques de la llar?
––––– hores setmanals

(522,523)

93. Disposen a casa seva d'algun dels següents serveis remunerats?
1. Sí
1. Assistenta interina
2. Assistenta per hores
3. Cangur per als nens (de manera periòdica o estable)
4. Personal per a la cura de malalts o persones grans
5. Professor/a particular

V093A
V093B
V093C
V093D
V093E

6. No
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
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F. Salut
A continuació li faré unes preguntes relacionades amb la seva salut

V094

94. Com diria que és la seva salut en general?
1. Molt bona
2. Bona
3. Regular
4. Dolenta
5. Molt dolenta

(529)

95. La pregunta que segueix té per objecte saber si vostè té alguna limitació o impediment per fer algunes
activitats habituals de la vida quotidiana. (Ens referim a limitacions que l’afectin de manera permanent)

1. Sortir al carrer
2. Baixar o pujar escales
3. Moure’s dins de casa
4. Vestir-se i rentar-se
5. Menjar sol/a

Dificultat

Ajut

V095A1
V095B1
V095C1
V095D1
V095E1

V095A2
V095B2
V095C2
V095D2
V095E2

Dificultat?
1. Cap dificultat
2. Alguna dificultat
3. Molta dificultat
4. No pot fer-ho
De qui rep ajut?
1. D’un familiar que viu a la llar
2. D’un familiar que no viu a la llar
3. D’un veí o veïna conegut/uda
4. D’un enviat/ada pels serveis socials/Programa d’ajuts d’atenció domiciliària
5. D’una persona que pertany a una associació d’ajuda
6. D’una persona contractada
7. No l'ajuda ningú
0. No li cal ajut
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(530) (531)
(532) (533)
(534) (535)
(536) (537)
(538) (539)

G. Ingressos, propietats i inversions
A continuació passarem a parlar sobre ingressos, propietats i inversions
96. Quant ingressava vostè mensualment en ingressos NETS un MES corrent del 2004, sense comptar
ingressos extres? (el que arriba efectivament a la seva llar, compte corrent o llibreta)
Dels grups d'ingressos que apareixen a la targeta, assenyali el grup on creu que es troba vostè

V096

TARGETA 4
01. No ha tingut cap ingrés

⇒ passi a la pregunta 98

(540,541)

02. Menys de 300 euros al mes
03. De 300 a 450 euros al mes
04. De 451 a 600 euros al mes
05. De 601 a 750 euros al mes
06. De 751 a 900 euros al mes
07. De 901 a 1.050 euros al mes
08. De 1.051 a 1.200 euros al mes
09. De 1.201 a 1.500 euros al mes
10. De 1.501 a 1.800 euros al mes
11. De 1.801 a 2.400 euros al mes
12. De 2.401 a 3.000 euros al mes
13. De 3.001 a 3.600 euros al mes
14. De 3.601 a 4.200 euros al mes
15. De 4.201 a 4.800 euros al mes
16. Més de 4.800 euros al mes
17. Tenia ingressos no mensuals/irregulars
97. Ha tingut vostè durant el 2004 altres ingressos que no es percebien cada mes? (ens referim a ingressos
procedents de pagues extres, lloguers, treballs esporàdics, interessos, etc.)
Podria indicar-me, sobre aquesta targeta, la quantitat NETA aproximada que va ingressar l'any 2004,
en total, per aquests conceptes?

V097

TARGETA 5
01. No ha tingut cap ingrés d'aquest tipus

(542,543)

02. Menys de 60 euros l'any
03. De 60 a 300 euros l'any
04. De 301 a 600 euros l'any
05. De 601 a 1.500 euros l'any
06. De 1.501 a 3.000 euros l'any
07. De 3.001 a 6.000 euros l'any
08. De 6.001 a 12.000 euros l'any
09. Més de 12.000 euros l'any
98. Podria indicar-me els ingressos NETS de tots els membres de la seva llar i per tots els conceptes
durant el conjunt de l'any 2004
Dels grups d'ingressos que apareixen a la targeta, assenyali el grup on creu que es troba la seva llar
TARGETA 6

V098

01. Menys de 3.000 euros l'any
02. De 3.000 a 6.000 euros l'any
03. De 6.001 a 9.000 euros l'any
04. De 9.001 a 12.000 euros. l'any
05. D e 12.001 a 15.000 euros l'any
06. De 15.001 a 18.000 euros l'any
07. De 18.001 a 21.000 euros l'any
08. De 21.001 a 24.000 euros l'any
09. De 24.001 a 30.000 euros l'any
10. De 30.001 a 36.000 euros l'any
11. De 36.001 a 42.000 euros l'any
12. De 42.001 a 48.000 euros l'any
13. De 48.001 a 54.000 euros l'any
14. De 54.001 a 60.000 euros l'any
15. Més de 60.000 euros l'any

(544,545)
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99. Considerant els ingressos de tots els membres, diria que a la seva llar arriben a final de mes....?
(Enquestador/a: LLEGIU)
1. ...amb molta dificultat
2. ...amb dificultat
3. ...suficientment
4. ...amb facilitat
5. ...amb molta facilitat

V099
(546)

100. Han pogut estalviar a la seva llar durant el darrer any?

V100

1. Sí
6. No

(547)

101. Durant el darrer any (2004) han invertit a la seva llar en...?
1. Sí

6. No

3. Pla de pensions, pla de jubilació

V101A
V101B
V101C

4. Compte d'estalvis a termini, compte habitatge, altres plans
d’estalvi, fons d'inversió

V101D

(551)

5. Compra de residència habitual

V101E

(552)

6. Compra de segona residència o altres propietats immobiliàries
(pis, casa, finques...)

V101F

(553)

1. Accions
2. Deute públic (bons, lletres, obligacions, etc.)

(548)
(549)
(550)

102. Té vostè o alguna persona de la seva llar alguna botiga, bar o alguna empresa? En cas afirmatiu, quina
és la grandària de la més important?
Sí
1. Sense
assalariats
1. Botiga/bar
2. Empresa
3. Explotació agrària, ramadera o forestal

2. ≤10
treballadors

3. >10
treballadors

6. No

V102A
V102B
V102C

(554)
(555)
(556)

103 Té vostè o alguna persona de la seva llar algun tipus de propietat de les que li assenyalaré seguidament?
1. Sí
1. Finca urbana (pisos o cases sense comptar l'habitatge on viu, locals,
places de pàrquing o terrenys en zona urbana,)
2. Finca agrària, ramadera o forestal amb beneficis
3. Altres finques rústiques (cases o terrenys)

6. No
(557)

V103A
V103B
V103C

(558)
(559)

104. Tenen contractades a la seva llar alguna de les següents assegurances?
1. Sí
1. Assegurança de vida
2. Assegurança de l’habitatge
3. Assegurança d'enterrament
4. Assegurança agrària o ramadera

V104A
V104B
V104C
V104D

105. I alguna mútua privada d’assistència sanitària?

6. No
(560)
(561)
(562)
(563)

V105

1. Sí
6. No

(564)
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106. Creu que el nivell de vida actual de la seva família ha millorat, s'ha mantingut igual o ha empitjorat en
relació al que tenia fa un any?
1. Ha millorat
2. És igual
3. Ha empitjorat

V106
(565)

107. Creu que per a la seva família el nivell de vida millorarà, serà igual o empitjorarà l'any vinent?
1. Millorarà
2. Serà igual
3. Empitjorarà

V107
(566)

108. En general, per a tothom, creu que el nivell de vida millorarà, serà igual o empitjorarà l'any vinent?
1. Millorarà
2. Serà igual
3. Empitjorarà

V108
(567)

Només per a les persones entrevistades nascudes fora d'Espanya

V109

109. Quin és el seu projecte de futur per als propers cinc anys?
1. Continuar en la situació actual
2. Anar a viure sol
3. Reagrupar la seva família
4. Formar aquí la seva pròpia família
5. Tornar al seu país d'origen
6. Anar-se´n a un altre país
7. Altres respostes. Especifiqui-les: __________________

(568)

H. Consum
Ara li faré una sèrie de preguntes referides als seus hàbits de consum
110. Quina quantitat aproximada va gastar VOSTÈ en el darrer MES pels següents conceptes?
Despesa
1. Activitats de lleure (cinema, restaurants, excursions, gimnàs...)

V110A

(569,570)

2. Transport (benzina, transport públic, etc.)

V110B

(571,572)

TARGETA 7
01. Res (no té despeses per aquest concepte)
02. Fins a 20 euros
03. De 21 a 50 euros
04. De 51 a 100 euros
05. De 101 a 200 euros
06. De 201 a 300 euros
07. De 301 a 600 euros
08. De 601 a 900 euros
09. De 901 a 1.200 euros
10. Més de 1.200 euros
111. Quins procediments de pagament, entre els següents, acostuma a utilitzar VOSTÈ?
1. Sí
1. Targeta de crèdit o de pagament
2. Targeta comercial o de descompte
3. Targeta cooperativa

V111A
V111B
V111C

6. No
(573)
(574)
(575)
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112. Podria dir-nos on van a comprar habitualment els següents productes els membres de la seva llar?

V112A V112B V112C
Aliments
frescos

Aliments
envasats

Vestit i
calçat

00002. Al mateix barri de residència

(576,577,578,579,580)

00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. A un altre barri del mateix municipi de residència

(581,582,583,584,585)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l.
60000. Fora de Catalunya

(586,587,588,589,590)

70000. Indistintament
113. En quin tipus d'establiment compren habitualment els aliments frescos i els envasats els membres de la
seva llar?

V113A

Aliments frescos

V113B

Aliments envasats

1. Botiga tradicional o especialitzada

(591)

2. Mercat setmanal de carrer/venda ambulant

(592)

3. Mercat municipal o plaça
4. Supermercat
5. Hipermercat o grans magatzems
7. Indistintament

V114

114. Cada quant es realitza a la seva llar la compra principal d'aliments?
1. Cada dia
2. Cada dos o tres dies
3. Una vegada a la setmana
4. Una vegada al mes
5. De manera variable

(593)

115. A la seva llar, han utilitzat en aquest darrer any alguna d'aquestes modalitats de compra o d’adquisició
de productes?
1. Sí
1. Servei a domicili
2. Compra per catàleg (correu)
3. Compra per Internet
4. Compra directa a pagesos, granja
5. Consum de productes no comprats (recollits per algun
membre de la llar, altres familiars, coneguts, etc.)

6. No

V115A
V115B
V115C
V115D
V115E

(594)
(595)
(596)
(597)
(598)

116. Quins dels següents articles tenen a la seva llar?
1. Sí
1. Rentaplats
2. Aspiradora
3. Rentadora
4. Assecadora de roba
5. Congelador independent (o "combi")
6. Microones
7. Cuina vitroceràmica

V116A
V116B
V116C
V116D
V116E
V116F
V116G
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6. No
(599)
(600)
(601)
(602)
(603)
(604)
(605)

117. I dels següents?
1. Sí
2. DVD
3. Càmera de video
4. Equip de música amb reproductor de CD
5. TV de pagament (Canal plus, satèl·lit, etc.)
6. Ordinador
7. Connexió a Internet
8. Consola de videojocs
9. Telèfon fix
10. Telèfon mòbil. Quants ____________
Algun és del seu ús personal?
1. Sí 6. No

6. No

V117A
V117B
V117C
V117D
V117E
V117F
V117G
V117H
V117I

1. Vídeo reproductor

V117J1

V117J2

(606)
(607)
(608)
(609)
(610)
(611)
(612)
(613)
(614)

V117J3

(615) (616) (617)

118. Utilitza vostè Internet o correu electrònic a casa, lloc d’estudis, feina o altres llocs? Amb quina
freqüència?

1. Casa
2. Lloc d’estudis
3. Feina
4. Altres llocs

Ús

Freqüència

V118A1
V118B1
V118C1
V118D1

V118A2
V118B2
V118C2
V118D2

(618) (619)
(620) (621)
(622) (623)
(624) (625)

Ús
1. Sí
6. No
Freqüència
1. Diàriament
2. Almenys 1 cop per setmana
3. Almenys 1 cop al mes
4. Almenys 1 cop l’any

V119A

119. Quants cotxes i motos hi ha a casa seva?
––––– cotxes

(626)

V119B

––––– motos

(627)

120. En els darrers cinc anys, han tingut dificultats econòmiques a la llar?
1. Sí
6. No

V120
(628)

⇒ passi a la pregunta 122

Només per als qui han tingut dificultats econòmiques a la llar en els darrers cinc anys
121. Quina és la principal mesura que han pres per solucionar-les?

V121

TARGETA 8
01. Reduir despeses
02. Gastar estalvis
03. Utilitzar crèdits bancaris
04. Demanar ajuda a la família o amics
05. Buscar una altra feina
06. Posar-se a treballar o treballar més
07. Liquidar inversions
08. Demanar ajuda als serveis socials o similars
09. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ––––––––––––

(629,630)
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Per a totes les persones entrevistades
122. En els darrers cinc anys, han hagut de reduir despeses a la llar?
1. Sí
6. No

V122
(631)

⇒ passi a la pregunta 124

Només per als qui han hagut de reduir despeses a la llar en els darrers cinc anys
123. Quin tipus de despesa han reduït principalment?

V123
(632,633)

01. Alimentació
02. Begudes i tabac
03. Vestit i calçat
04. Mobles i objectes per a la llar
05. Béns i serveis mèdics o farmacèutics
06. Oci i lleure
07. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ––––––––––

I. Habitatge
Seguidament li faré una sèrie de preguntes relatives al seu habitatge i al seu barri

V124

124. Quin és el règim de tinença de l'habitatge on viu habitualment?
01. En propietat, per herència o per donació familiar
02. En propietat, totalment pagada
03. En propietat, amb pagaments ajornats (hipoteca o similar)
04. Lloguer amb contracte indefinit
05. Lloguer a terminis
06. Cedida per familiars o amics
07. Cedida per una empresa en què treballa algun membre de la família
08. Subarrendament (rellogats)
09. En precari (sense contracte, ocupació, etc.)
10. Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ––––––––––

⇒ passi a la pregunta 126
⇒ passi a la pregunta 126

(634,635)

⇒ passi a la pregunta 126
⇒ passi a la pregunta 126

125. Quina quantitat van gastar a la seva llar en el darrer MES pel lloguer o la hipoteca d’aquest habitatge?

V125

TARGETA 9
01. Fins a 20 euros
02. De 21 a 50 euros
03. De 51 a 100 euros
04. De 101 a 200 euros
05. De 201 a 300 euros
06. De 301 a 600 euros
07. De 601 a 900 euros
08. De 901 a 1.200 euros
09. De 1.201 a 1.500 euros
10. De 1.501 a 1.800 euros
11. Més de 1.800 euros

(636,637)

126. En total, quants metres quadrats té aquest habitatge?

V126

01. Fins a 50 m2
02. De 51 a 60 m2
03. De 61 a 70 m2
04. De 71 a 80 m2
05. De 81 a 90 m2
06. De 91 a 100 m2
07. De 101 a 110 m2
08. De 111 a 120 m2
09. De 121 a 130 m2
10. De 131 a 150 m2
11. De 151 a 200 m2
12. De 201 a 300 m2
13. Més de 300 m2

(638,639)
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127. Quin és l'any aproximat de finalització de la seva construcció?

V127

01. Abans de 1900
02. De 1901 a 1930
03. De 1931 a 1950
04. De 1951 a 1960
05. De 1961 a 1970
06. De 1971 a 1980
07. De 1981 a 1990
08. De 1991 a 1995
09. De 1996 a 2000
10. Després de 2000

(640,641)

128. Disposa aquest habitatge de... ?
1. Sí
1. Aigua corrent calenta
2. Calefacció
3. Aire condicionat
4. Ascensor
5. Vàter fora de casa
6. Vàter dins de casa. Especifiqui’n quants: _______
7. Dutxa o banyera. Especifiqui’n quantes: _______

6. No

V128A
V128B
V128C
V128D
V128E
V128F1 V128F2
V128G1 V128G2

(642)
(643)
(644)
(645)
(646)
(647) (648)
(649) (650)

129. I dels següents espais?
Sí
1. Individual 2. Comunitari
1. Jardí o pati
2. Piscina o altres instal·lacions esportives
3. Garatge o plaça d'aparcament dins de l'edifici
4. Garatge o plaça d'aparcament fora de l'edifici
5. Traster
6. Hort o corral (a casa seva o a prop). Qui se’n fa
càrrec? (Recolliu a la pregunta 90)

3. Ambdós

V129A
V129B
V129C
V129D
V129E

6. No
(651)
(652)
(653)
(654)
(655)

V129F

(656)

130. Quin és el principal inconvenient que presenta el seu habitatge, en el cas que en tingui algun?
(Enquestador/a: NO SUGGERIU)
01. Manca d'espai
02. Manca d'ascensor
03. Humitat o fred
04. Soroll del carrer
05. Soroll dels veïns
06. Manca de sol/llum
07. Acabats deficients
08. Mal distribuïda
09. Manca de terrassa, pati o balcó
10. Insuficiència de bany o localització fora de casa
11. Casa massa aïllada
12. Problemes a l’estructura/Aluminosi
13. Un altre inconvenient. Especifiqui’l: ________________________
80. No té cap inconvenient

V130
(657,658)
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V131

131 Si pogués triar, en quin tipus d'habitatge li agradaria viure?
1. Estudi
2. Pis
3. Casa unifamiliar aparellada o en filera
4. Casa unifamiliar aïllada
5. Casa de pagès/masia
6. Un altre tipus d'habitatge. Especifiqui’l: ________________________
7. No té preferències

(659)

V132

132. Disposa de segona residència?
0. No

⇒ passi a la pregunta 136

(660)

1. Sí. Quantes ___________
Només per als qui disposen de segona residència. Si en disposa de més d'una s'ha de referir a la que utilitza més
habitualment.

V133

133. Quin règim de tinença té aquesta segona residència?
1. Propietat comprada
2. Propietat no comprada (herència, casa familiar, donació familiar, etc.)
3. Lloguer durant tot l'any
4. Lloguer per temporades
5. Una altra situació. Especifiqui-la: _______________________

(661)

V134

134. On està situada?
00004. Al mateix municipi de residència

(662,663,664,665,666)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _______________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província o país: _______________________
135. Quants dies es va estar a la segona residència durant l’any 2004?
1. Caps de setmana

V135A

1. Tots o gairebé tots els caps de setmana
2. Aproximadament un cap de setmana al mes
3. Cinc o sis caps setmana a l’any
4. Dos o tres caps de setmana a l’any
5. Mai o gairebé mai en cap de setmana

(667)

2. Vacances de Setmana Santa

V135B

............... dies

(668,669)

3. Vacances d’estiu

V135C

............... dies

(670,671)

4. Vacances de Nadal

V135D

............... dies

(672,673)

5. Altres períodes diferents dels anteriors

V135E

............... dies

(674,675)

Per a totes les persones entrevistades
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J. Percepció del barri i de l’entorn
136 Quin any va venir a viure a aquest habitatge?
L'any __________
0000. Hi ha viscut sempre

V136
(676,677,678,679)

⇒ passi a la pregunta 140

Només per als qui han canviat d'habitatge
137. On vivia abans de venir a viure a aquest habitatge?

V137

00002. A un altre habitatge d’aquest mateix barri
00004. A un altre barri del mateix municipi

(680,681,682,683,684)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província o país: ______________
138. Quina és la raó principal per la qual va canviar d'habitatge? (Enquestador/a: NO SUGGERIU)
01. Per formació d'una nova parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació del nombre de membres de la família
04. Per reducció del nombre de membres de la família
05. Per millorar l'habitatge
06. Per millorar el règim de tinença de l'habitatge
07. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l'anterior habitatge
08. Per accedir a un habitatge més barat
09. Per trasllat del lloc de treball
10. Per tenir més oportunitats de feina
11. Per millorar l’entorn
12. Per una altra raó. Especifiqui-la: ______________

V138
(685,686)

139. Quina és la raó principal per la qual va escollir l’actual zona de residència? (Enquestador/a: NO
SUGGERIU)
01. Pel preu dels habitatges
02. Per l’entorn
03. Per la xarxa de comunicacions
04. Pels serveis i equipaments
05. Per raons de proximitat al lloc de treball
06. Trasllat del lloc de treball
07. Per tenir més oportunitats de feina
08. Per proximitat a la xarxa familiar/coneguts
09. Per una altra raó. Especifiqui-la: ______________

V139
(687,688)

Per a totes les persones entrevistades
140. Té previst canviar d'habitatge en els pròxims 5 anys?
1. Sí
6. No

V140
(689)

⇒ passi a la pregunta 143

Per als qui tenen previst canviar d'habitatge en els propers 5 anys
141. Per quin motiu té previst canviar d'habitatge? (Enquestador/a: NO SUGGERIU)
01. Per formació d'una nova parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació del nombre de membres de la família
04. Per reducció del nombre de membres de la família
05. Per millorar l'habitatge
06. Per millorar el règim de tinença de l'habitatge
07. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l'anterior habitatge
08. Per accedir a un habitatge més barat
09. Per trasllat del lloc de treball
10. Per millorar l'entorn
11. Per un altre motiu. Especifiqui’l: ______________
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V141
(690,691)

V142

142 A on pensa anar quan canviï d'habitatge?

(692,693,694,695,696)

00002. Al mateix barri, però a un altre habitatge
00004. A un altre barri del mateix municipi
A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província o país: ______________
70000. Encara no sap on anirà

Per a totes les persones entrevistades

V143

143 Si pogués triar, on li agradaria viure?
00001. Al mateix habitatge on resideix
00002. Al mateix barri, però a un altre habitatge
00004. A un altre barri del mateix municipi

(697,698,699,700,701)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província o país: ______________
70000. No té preferències
144. Voldríem conèixer la seva opinió sobre l'estat dels serveis i equipaments del seu barri o entorn
proper que enumerem a continuació.
En primer lloc ens diu si n'hi ha o no i si els que hi ha són suficients o insuficients.
I si n’hi ha, li demanem que ens valori el seu estat de 0 a 10 (0=molt mal estat i 10=molt bon estat)
Existència
1.Suficients

2.Insuficients

3.No n’hi ha

Valoració
estat

16. Transport públic urbà (a l'interior del municipi)

V144A1
V144B1
V144C1
V144D1
V144E1
V144F1
V144G1
V144H1
V144I1
V144J1
V144K1
V144L1
V144M1
V144N1
V144O1
V144P1

V144A2
V144B2
V144C2
V144D2
V144E2
V144F2
V144G2
V144H2
V144I2
V144J2
V144K2
V144L2
V144M2
V144N2
V144O2
V144P2

17. Transport públic intermunicipal (entre diversos
municipis)

V144Q1

V144Q2

1. Enllumenat del carrer
2. Asfaltat
3. Neteja del carrer
4. Zones verdes
5. Parcs infantils
6. Equipaments esportius
7. Serveis sanitaris públics
8. Guarderies
9. Escoles infantils i de primària
10. Instituts d’ensenyament secundari
11. Centres cívics
12. Casals d'avis
13. Biblioteques públiques
14. Mercat municipal
15. Botigues
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(702) (703,704)
(705) (706,707)
(708) (709,710)
(711) (712,713)
(714) (715,716)
(717) (718,719)
(720) (721,722)
(723) (724,725)
(726) (727,728)
(729) (730,731)
(732) (733,734)
(735) (736,737)
(738) (739,740)
(741) (742,743)
(744) (745,746)
(747) (748,749)
(750) (751,752)

145. Em pot dir en una escala del 0 al 10 en quina mesura el seu barri o entorn té els següents problemes?
(0=cap problema i 10=molt problema)
Valoració

V145A
V145B
V145C
V145D
V145E
V145F
V145G
V145H

1. Contaminació
2. Problemes de trànsit
3. Dificultats d'aparcament
4. Inseguretat ciutadana
5. Indústries insalubres o sorolloses
6. Contaminació de rius o rieres
7. Degradació de boscos i del seu entorn
8. Carreteres o camins d’accés insuficients o en mal estat

(753,754)
(755,756)
(757,758)
(759,760)
(761,762)
(763,764)
(765,766)
(767,768)

K. Ús i imatge del territori
V146

146 Quan surt a mirar botigues, on va generalment?
00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. A un altre barri del mateix municipi de residència

(769,770,771,772,773)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _____________
70000. Indistintament
80000. No surt a mirar botigues
147. Quan ha d'anar a la consulta d'un metge especialista (sense considerar el metge de família/de
capçalera, pediatre o dentista), on va més habitualment?
00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. A un altre barri del mateix municipi de residència

V147
(774,775,776,777,778)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _____________
70000. Indistintament
80000. No hi va mai
Només per als qui viuen fora del municipi de Barcelona
148. Durant l’últim mes, quantes vegades aproximadament ha anat a Barcelona (sense comptar les
vegades que ho ha fet per anar a treballar o estudiar)?
Vegades: ______
00. Cap vegada

V148
(779,780)

⇒ passi a la pregunta 150

149. Per quin motiu principal hi va anar la darrera vegada?

V149

01. Fer compres
02. Visitar un metge
03. Realitzar gestions personals
04. Realitzar gestions relacionades amb la feina (reunions, etc.)
05. Visitar o veure’s amb familiars o amics
06. Passejar, fer un volt
07. Anar a bars o discoteques
08. Realitzar una activitat cultural (concerts, cinema, teatre, etc.)
09. Fer esport
10. Realitzar alguna altra activitat de lleure. Especifiqui-la: _____________
11. Per un altre motiu. Especifiqui’l: _____________

(781,782)
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Per a totes les persones entrevistades
150. Ens pot valorar de 0 (molt baixa) a 10 (molt elevada) la qualitat de vida que creu que hi ha .......
Valoració

V150A
V150B

1. Al seu barri
2. Al seu municipi
(Només per als qui no viuen a la capital comarcal)

V150C

3. A la capital de la comarca
(Només per als qui no viuen a Barcelona)

V150D

4. A Barcelona

(783,784)
(785,786)

(787,788)

(789,790)

V150E

(Per a totes les persones entrevistades)
5. A Catalunya

(791,792)

151. Quin creu que és l’aspecte més positiu de viure al barri o zona on resideix?
01. La qualitat de vida en general
02. La seva tranquil·litat
03. Els espais verds, contacte amb la natura
04. Les relacions personals, el fet de conèixer la gent
05. Hi ha molta activitat econòmica i moltes possibilitats de trobar feina
06. La proximitat o diversitat de serveis sanitaris
07. La proximitat o diversitat de centres de formació
08. La proximitat o diversitat d’equipaments i activitats culturals
09. La proximitat o diversitat d’equipaments i activitats de lleure
10. La proximitat o diversitat de serveis comercials
11. Hi ha un bon servei de transport
12. Hi ha de tot
13. La seva localització
14. És cosmopolita
15. Un altre aspecte. Especifiqui’l: _____________

V151
(793,794)

80. No hi ha cap aspecte positiu

V152

152. I quin creu que és l’aspecte més negatiu?
01. L’aglomeració de gent
02. La congestió de tràfic
03. La contaminació ambiental
04. La contaminació acústica (soroll)
05. La manca d’espais verds
06. La inseguretat ciutadana
07. La brutícia/està mal cuidat
08. Les relacions deteriorades, ningú es coneix
09. L’estrès
10. La manca i/o el preu dels habitatges
11. El cost de la vida, els preus en general
12. La manca d’activitat econòmica i les escasses possibilitats de trobar feina
13. La manca o escassa oferta de serveis sanitaris
14. La manca o escassa oferta de centres de formació
15. La manca o escassa oferta d’equipaments i activitats culturals
16. La manca o escassa oferta d’equipaments i activitats de lleure
17. La manca o escassa oferta de serveis comercials
18. L’aïllament/mala comunicació
19. La manca o escassa oferta de transport
20. Un altre aspecte. Especifiqui’l: _____________
80. No hi ha cap aspecte negatiu
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(795,796)

L. Cultura i lleure
Parlarem ara d’alguns fets relatius als seus hàbits culturals i de lleure
153. Em pot avaluar en una escala del 0 al 10 la disponibilitat de temps lliure que creu que té? (0=molt poc
temps lliure i 10=molt temps lliure)
Valoració: ––––––––

V153
(797,798)

154. A quina hora es lleva i a quina se'n va a dormir habitualment els dies feiners?

V154A

Hora de llevar-se: ––––––––

(799,800) (801,802)

Hora d'anar-se'n a dormir: ––––––––

(803,804) (805,806)

V154B

155. Quan és a casa, a què dedica el temps lliure? (5 respostes com a màxim)

V155A
(807,808)

1. ____________________________________________________

V155B

2. ____________________________________________________

(809,810)

V155C

3 .____________________________________________________

(811,812)

V155D

4. ____________________________________________________

(813,814)

V155E

5. ____________________________________________________

(815,816)

156 Independentment de les activitats que acaba d'assenyalar, em pot dir si realitza i amb quina
freqüència les següents activitats de lleure DINS DE CASA?
1. Sovint
1. Veure la TV
2. Escoltar música
3. Escoltar la ràdio
4. Fer labors (cosir, fer mitja, ganxet)
5. Dedicar-se a altres hobbies

2. Ocasionalment

3. Gairebé mai

V156A
V156B
V156C
V156D
V156E

4. Mai
(817)
(818)
(819)
(820)
(821)

157. Quan surt de casa, a què dedica el temps lliure? (5 respostes com a màxim)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3 .____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________

34

V157A
(822,823)

V157B
(824,825)

V157C
(826,827)

V157D
(828,829)

V157E
(830,831)

158. Independentment de les activitats que acaba d'assenyalar, em pot dir si realitza i amb quina
freqüència les següents activitats de lleure FORA DE CASA?
1. Sovint

2. Ocasionalment

3. Gairebé mai

4. Mai

V158A
V158B
V158C
V158D
V158E
V158F

1. Anar al cinema
2. Anar a bars, discoteques, pubs
3. Anar a restaurants
4. Anar al teatre
5. Anar a museus i exposicions
6. Fer excursions

(832)
(833)
(834)
(835)
(836)
(837)

159. On estan situats els locals o llocs on realitza més freqüentment aquestes activitats de lleure?
(Enquestador/a: assenyaleu-ho a la taula següent, només si realitzen l'activitat (respostes 1, 2 i 3 de la
pregunta anterior))
Localització
1. Anar al cinema

V159A

(838,839,840,841,842)

2. Anar a bars, discoteques, pubs

V159B

(843,844,845,846,847)

3. Anar a restaurants

V159C

(848,849,850,851,852)

4. Anar al teatre

V159D

(853,854,855,856,857)

5. Anar a museus i exposicions

V159E

(858,859,860,861,862)

00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència.
00004. A un altre barri del mateix municipi de residència
A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l
60000. Fora de Catalunya
70000. Indistintament, no té lloc fix

V160

160. Practica algun esport de manera habitual?
1. Sí
6. No

(863)

⇒ passi a la pregunta 164

Només per als qui practiquen esport
161. Quants esports practica de manera habitual?

V161

–––––– esports

(864)

162. Quin esport practica més assíduament?
01. Bàsquet
02. Caminar
03. Ciclisme, “mountain bike”
04. Culturisme
05. Esquí
06. Fúting
07. Futbol
08. Futbol sala
09. Gimnàstica, aeròbic

10. Golf
11. Ioga
12. Muntanyisme
13. Natació
14. Pesca
15. Petanca
16. Tennis
17. Un altre esport. Especifiqui’l: _____________

163. Quantes vegades per setmana practica esport en general? (Comptant tots els esports que practica)
1. Una vegada per setmana
2. Dues vegades per setmana
3. Tres vegades per setmana
4. Quatre vegades per setmana o més
5. Menys d'un cop per setmana
6. Menys d’un cop al mes

V162
(865,866)

V163
(867)
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Només per als qui no practiquen esport

V164

164. Principal motiu pel qual no practica esport?
01. Per manca de temps
02. Per manca de ganes
03. Perquè està massa cansat/ada
04. No li agrada fer esport, no li sembla important, prefereix fer altres coses
05. No té capacitat
06. No té edat
07. No té instal·lacions a prop
08. És massa car
09. Un altre motiu. Especifiqui’l: _____________

(868,869)

Per a totes les persones entrevistades
165. A quin canal de televisió mira habitualment les notícies? (Si en mira diversos, assenyali el que més ha
connectat durant la darrera setmana)
01. TVE (1)
02. TVE (2)
03. TV3
04. Canal 33
05. Tele 5
06. Antena 3
07. Canal Plus
08. BTV (Barcelona Televisió)
09. City TV
10. Flaix TV
11. Una altra TV local. Especifiqui-la: _____________
12. Un altre canal de TV. Especifiqui’l: _____________

V165
(870,871)

80. No mira les notícies de la tele
166. Quina emissora de ràdio escolta habitualment per estar informat? (Si n’escolta diverses, assenyali la
que més ha connectat durant la darrera setmana)
01. Cadena 100
02. Cadena Dial
03. Catalunya Informació
04. Catalunya Música
05. Catalunya Ràdio
06. COM Ràdio
07. COPE
08. Flaix
09. FlaixBac
10. Los 40 Principales
11. M80
12. Ona Catalana
13. Onda Cero/Onda Rambla
14. Rac 1
15. Rac 105
16. Radio club 25
17. RNE 1 (Radio Nacional d’Espanya)
18. RNE 2
19. RNE 3
20. RNE 4 (Ràdio 4)
21. RNE 5
22. Radio Tele-taxi
23. SER
24. Una emissora local. Especifiqui-la: _____________
25. Una altra emissora. Especifiqui-la: _____________

V166
(872,873)

80. No escolta la ràdio

V167

167. Aproximadament, quants llibres hi ha a casa seva?
1. Cap
2. Menys de 10
3. De 10 a 25
4. De 26 a 100
5. De 101 a 500
6. De 501 a 1.000
7. Més de 1.000

(874)

36

V168

168. Amb quina freqüència llegeix llibres?
1. Cada dia
2. Alguns dies a la setmana
3. Un dia a la setmana
4. De tant en tant
5. Mai o gairebé mai

(875)

8. Té problemes funcionals o no sap llegir
169. Amb quina freqüència llegeix diaris?

V169

1. Cada dia
2. Alguns dies a la setmana
3. Un dia a la setmana
4. De tant en tant
5. Mai o gairebé mai

(876)

8. Té problemes funcionals o no sap llegir

V170

170. Ha llegit diaris durant l'última setmana? Quin principalment?
01. La Vanguardia
02. El Periódico de Catalunya (edició catalana)
03. El Periódico de Catalunya (edició castellana)
04. El País
05. Avui
06. El Mundo
07. La Razón
08. ABC
09. El Punt
10. Diari de Tarragona
11. Regió 7
12. Segre (edició catalana)
13. Segre (edició castellana)
14. Diari de Girona
15. Diari de Sabadell
16. Diari de Terrassa
17. La Mañana
18. El 9 Nou
19. Diaris d’informació general gratuïts (20minutos, Metro)
20. Diaris d'informació esportiva
21. Un altre diari nacional o local. Especifiqui’l: _____________
22. Un diari estranger. Especifiqui’l: _____________

(877,878)

80. Cap
88. Té problemes funcionals o no sap llegir
171. Hi ha altres publicacions periòdiques que hagi llegit durant l'últim MES?
1. Sí
1. Revistes d'informació general
2. Premsa comarcal, local o de barri
3. Revistes professionals o científiques
4. Revistes del cor
5. Revistes de la llar, moda o salut
6. Revistes d'associacions o partits polítics
7. Còmics o tebeos
8. Revistes de viatges i geografia
9. Revistes d’informàtica
10. Revistes d’esports

V171A
V171B
V171C
V171D
V171E
V171F
V171G
V171H
V171I
V171J
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6. No
(879)
(880)
(881)
(882)
(883)
(884)
(885)
(886)
(887)
(888)

172. Quin mitjà de comunicació utilitza amb més freqüència per informar-se de les qüestions relatives al
seu municipi?
01. A través dels mitjans de comunicació generals (premsa, ràdio, TV)
02. A través de la premsa local i/o comarcal (no gratuïta)
03. Butlletí municipal (revista de l’Ajuntament)
04. A través de la premsa local i/o comarcal gratuïta
05. A través de l’emissora de ràdio local
06. A través de la TV local o comarcal
07. A través d’Internet
08. A través d’amics, coneguts o familiars
09. A través d’un altre mitjà. Especifiqui’l: _____________

(889,890)

173. Durant l’any 2004, va sortir de vacances o va pernoctar per motius no laborals fora del seu domicili
almenys durant 4 nits seguides?
1. Sí
6. No

V172

V173
(891)

⇒ passi a la pregunta 177

Només per als qui van sortir de vacances o van pernoctar fora del seu domicili almenys durant 4 nits seguides
174. Em pot dir en quin període o períodes dels següents va sortir, i quantes nits en cada període?
1. Setmana Santa

––––––– nits

2. Estiu

––––––– nits

3. Nadal

––––––– nits

4. Un altre període

––––––– nits

V174A
(892,893)

V174B
(894,895)

V174C
(896,897)

V174D
(898,899)

175. On va anar l’estada més llarga?

V175A

1. A Catalunya
2. A la resta d'Espanya
3. A la resta d'Europa. Especifiqui país: _________________
4. Fora d'Europa. Especifiqui país: _________________

V175B
(900) (901,902,903)

176. On es va allotjar?

V176

01. A la segona residència (de propietat o de lloguer)
02. En un apartament o casa llogada
03. A casa d'amics o familiars
04. En un hotel o pensió
05. En una casa rural o de pagès
06. En un càmping
07. En un alberg o refugi
08. En un altre lloc. Especifiqui’l: ________________

(904,905)

Per a totes les persones entrevistades
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M. Relacions socials, associacionisme i ideologia
Parlarem ara d’alguns fets relatius a les seves relacions socials
177. De les persones que no viuen a la seva llar, amb quina freqüència es relaciona (a través de visites,
sortides o telefònicament) amb......?
0. NP*

1. Familiars
2. Veïns
3. Companys de feina o
estudis
4. El seu xicot/a
5. Amics
6. Companys de partit,
associacions, sindicats...

1. Cada dia

2. Una o
diverses
vegades a la
setmana

3. Una o
diverses
vegades al mes

4. Una o
diverses
vegades a l’any

V177A
V177B
V177C

5. Mai

(906)
(907)
(908)

V177D
V177E
V177F

(909)
(910)
(911)

NP* = no té familiars, veïns....
Només per als qui es relacionen amb algú

V178

178. On viuen majoritàriament les persones amb qui es relaciona més freqüentment?
00001. A la mateixa escala
00002. Al mateix barri de residència
00003. Al centre del mateix municipi de residència
00004. En un altre barri del mateix municipi de residència

(912,913,914,915,916)

A un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________
60000. Fora de Catalunya
70000. Indistintament

Per a totes les persones entrevistades
179. Si ha tingut qualsevol de les següents dificultats, a qui ha acudit en primer lloc?
Persones
1. Malaltia (excloent el metge)

V179A
V179B
V179C
V179D
V179E

2. Manca de recursos econòmics
3. Problemes personals i afectius
4. Recerca de feina
5. Desavinences familiars
01. Pares
02. Parella
03. Germans
04. Germanes
05. Fills
06. Filles
07. Altres familiars

08. Amics
09. Veïns
10. Companys de feina
11. Professionals (excloent el metge)
12. Serveis públics
13. Ningú
00. No ha tingut aquesta dificultat
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(917,918)
(919,920)
(921,922)
(923,924)
(925,926)

180. Pertany a alguna o algunes de les següents entitats associatives? En cas afirmatiu, hi participa
activament?
Sí, pertany
1. Activament
1. Partit polític
2. Sindicat
3. Centre excursionista
4. Club esportiu
5. Associació professional
6. Associació religiosa
7. Associació regional
8. Associació de consumidors
9. Comunitat de propietaris de l’habitatge
10. Associació de veïns (de barri)
11. Associació ecologista, comitès de solidaritat, ONG
12. Casal d'avis
13. Casal de joves, esplai, escoltes
14. Associació cultural (corals, cercles d'art, etc.)

2. Però no hi
participa

6. No pertany

V180A
V180B
V180C
V180D
V180E
V180F
V180G
V180H
V180I
V180J
V180K
V180L
V180M
V180N

181. Realitza vostè alguna activitat de voluntariat?

(927)
(928)
(929)
(930)
(931)
(932)
(933)
(934)
(935)
(936)
(937)
(938)
(939)
(940)

V181

Sí. Quantes hores hi dedica a la setmana: ____________
00. No

(941,942)

182. Si compara com és la seva vida actual amb les expectatives que tenia fa uns anys, creu que ha anat
millor o pitjor del que s'esperava en els següents aspectes?
Valoració

V182A
V182B
V182C
V182D
V182E

1. El seu nivell d'ingressos
2. L'interès de la seva feina/activitat
3. Les seves relacions personals (parella, família)
4. Les relacions amb els seus amics i coneguts
5. L'evolució social i política de Catalunya

(943)
(944)
(945)
(946)
(947)

1. Molt millor
2. Millor
3. Tal com esperava
4. Pitjor
5. Molt pitjor
183. En quina mesura es considera més d’esquerres o més de dretes? Situï’s en una escala on el 0 és
d’extrema esquerra i el 10 d’extrema dreta

V183

TARGETA 10
Extrema esquerra

Extrema dreta

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I...........I...........I...........I...........I...........I...........I...........I...........I...........I...........I
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(948,949)

184. S'identifica amb alguna religió?

V184

01. Catòlica
02. Protestant
03. Ortodoxa
04. Jueva
05. Musulmana
06. Hindú
07. Budista
08. Una altra religió. Especifiqui-la: _____________
00. No s’identifica amb cap

(950,951)

⇒ passi a la pregunta 186 (si l'entrevistat ha nascut fora d'Espanya) o 187

Només per als qui s’identifiquen amb alguna religió
185. Com diria que és de practicant d'aquesta religió en una escala de 0 a 10 (0=gens practicant, 10=molt
practicant)?

V185
(952,953)

_____________

Només per a les persones entrevistades nascudes fora d'Espanya

V186

186. Quina és la seva situació legal de residència a Espanya? (Enquestador/a: LLEGIU)
1. Nacionalitat espanyola
2. Permís permanent de residència
3. Permís provisional de residència
4. No té permís de residència

(954)

187. A quin partit va votar a les darreres eleccions MUNICIPALS (celebrades al maig del 2003)?
I a les darreres eleccions AUTONÒMIQUES (celebrades al novembre del 2003)?
I a les darreres eleccions GENERALS (celebrades al març del 2004)?
Partit o coalició

V187A
V187B
V187C

Eleccions municipals
Eleccions autonòmiques
Eleccions generals
60. Va votar en blanc
70. Es va abstenir
80. No va poder votar per raons diverses
00. NP (en aquell moment no tenia dret a votar)
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(955,956)
(957,958)
(959,960)

N. Fitxa d'observació
188. Hora de finalització de l'entrevista: ____________

V189

189. Durada total (en minuts): ____________

(961,962,963)

V190

190. En quina llengua s'ha desenvolupat l'entrevista?
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues, predominant el català
4. Ambdues, predominant el castellà
5. Una altra llengua. Especifiqui-la. ____________

(964)

191. Lloc de realització de l’entrevista

V191

1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Bar o similar
4. Carrer o exterior
5. Lloc de treball
6. Un altre lloc. Especifiqui’l. ____________

(965)

V192

192. Presència de terceres persones durant l'entrevista
1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fill/s gran/s
5. Altres familiars
6. Amics
7. Veïns
8. Altres no familiars

(966)

V193

193. Ha necessitat ajut d’altres persones per contestar les dades familiars?
1. Sí
6. No

(967)

194. Valoració del 0 (molt poc) al 10 (molt) de les següents actituds de la persona enquestada
Valoració

V194A
V194B
V194C
V194D

1. Interès envers l'enquesta
2. Facilitat a donar respostes
3. Grau de sinceritat
4. Existència d'interrupcions molestes
195 Tipus d'habitatge on viu la persona entrevistada

(970,971)
(972,973)
(974,975)

V195

1. Estudi
2. Pis
3. Casa unifamiliar aparellada o en filera
4. Casa unifamiliar aïllada
5. Casa de pagès/masia
6. Un altre tipus d'habitatge. Especifiqui’l: ____________

(976)

V196

196 Tipus d’hàbitat on es troba aquest habitatge
1. Nucli urbà
2. Urbanització
3. Disseminat
4. Altres. Especifiqui’l: ____________
Observacions:

(968,969)

(977)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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