Qüestionari individual
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/àries que
utilitzin aquesta informació estan obligats/ades 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. PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA I LLENGUA

1. A quina província va néixer vostè? (En cas que hagi nascut fora d‟Espanya especifiqui el país.)
Província/país: __________________________ → Si ha nascut a Catalunya, passar a la pregunta 4

Només per a les persones que han nascut fora de Catalunya

2. Quin any va arribar a Catalunya i quina era la província de procedència? (En cas que el lloc de procedència sigui de fora
d‟Espanya especifiqui el país.)

Any d‟arribada a Catalunya: _____________

Província/ país de procedència: _______________________________________
→ Si ha nascut a la resta d‟Espanya, passar a la pregunta 4

Només per a les persones que han nascut fora d’Espanya

3. Quin any va arribar a Espanya i quin era el país de procedència?
País de procedència: _________________________________________

Any d‟arribada a Espanya: _____________
8888. El mateix que a Catalunya

888. El mateix que quan va arribar a Catalunya

Per a totes les persones

4. Em podria dir la província de naixement del seu pare? I la de la seva mare? (En cas que hagin nascut fora d‟Espanya
especifiqui el país.)

Província/país de naixement del pare:

__________________________

Província/país de naixement de la mare:

__________________________

5. Quina és la seva nacionalitat?
Entrevistador/a: Anoti el país o els països.

País 1: _______________________
País 2: _______________________

Si la nacionalitat és espanyola, passar a la pregunta 7

Només per a les persones amb nacionalitat estrangera

6. Quina és la seva situació legal de residència a Espanya?
1. Ciutadà/ana comunitari/ària
2. Permís permanent de residència
3. Permís provisional de residència
4. No té permís de residència
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Per a totes les persones

7. Quin any va arribar al municipi de residència actual?
Any: ____________
0000. Ha nascut al seu municipi de residència actual
8888. El seu municipi de residència actual és el mateix on va arribar des de fora de Catalunya

Passar a la pregunta 9

Només per a les persones que han canviat de municipi de residència dins de Catalunya

8. Quin era el seu lloc de procedència?
Municipi de Catalunya: ______________________________

Per a totes les persones

9. Pot indicar-me quina és la seva llengua d’ús habitual? (Ens referim a quina és la llengua que vostè utilitza normalment en la seva
vida quotidiana.)

1. Català
2. Castellà
3. Ambdues
Una altra llengua. Especifiqui-la: ____________________________________________________________

10. Quin és el seu nivell de coneixement de les llengües següents?

a. L’entén, vostè?
Llengües

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

b. A més d’entendre’l,
el sap parlar?
1. Sí
2. No

c. El sap llegir?
1. Sí
2. No → Finalitza ítem

d. El sap escriure?
1. Sí
2. No

1. Català
2. Castellà
3. Anglès
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B. ESTUDIS I FORMACIÓ
11. Quin és el seu nivell màxim d'estudis acabats? I el dels seus pares?
Entrevistat/ada

Pare

Mare

01. Analfabet/a (no sap llegir ni escriure)
02. Primària incompleta (sap llegir i escriure)
03. Primària completa
04. Educació primària obligatòria (pla d‟estudis actual)
05. Graduat escolar (EGB) o similar (plans d‟estudis antics)
06. Educació secundària obligatòria (ESO)
07. BUP o similar (plans d‟estudis antics)
08. COU o similar (plans d‟estudis antics)
09. Batxillerat (pla d‟estudis actual)
10. Formació professional de grau mitjà
11. Formació professional de grau superior
12. Estudis universitaris de grau mitjà (diplomatura, magisteri, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica)
13. Estudis universitaris de grau superior (llicenciatura, arquitectura, enginyeria)
14. Grau (nou pla EEES)
15. Màster oficial (nou pla EEES)
16. Programes de postgrau o màster (titulació privada o pròpia)
17. Diploma d‟estudis avançats (DEA)
18. Doctorat
Un altre tipus d‟estudis reglats. Especifiqui’l.

12. Durant l’últim mes, ha cursat algun tipus de formació no reglada? (En cas de cursar-ne més d‟un, especifiqui el més
important.)

1. No ha fet cap curs
2. Formació ocupacional i/o reciclatge professional
3. Cursos instrumentals (idiomes, informàtica, mecanografia, etc.)
4. Cursos d‟artesania, música, arts plàstiques o llar (ceràmica, macramé, cuina, etc.)
5. Cursos relacionats amb l‟esport o relatius al cos i a la salut
Un altre tipus de curs. Especifiqui’l: ____________________________________________________________

C. ACTIVITAT

C.1. ACTIVITAT PRINCIPAL ACTUAL
13. Quina és la seva situació principal en relació amb l’activitat?
ACTIUS OCUPATS
01. Treballa
ACTIUS ATURATS
02. No treballa però busca feina

INACTIUS
03. Dedicació a les tasques de la llar
04. Prejubilat/ada, jubilat/ada
05. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar
06. No treballa, ni estudia i no busca feina
07. Incapacitat/ada permanent
08. Altres situacions d‟inactivitat
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Entrevistador/a: Llegeixi aquest text: “En relació amb la situació laboral, li faré un seguit de preguntes relatives a la seva feina actual i
també sobre la dels seus pares. Si ara no treballen vostè o els seus pares, respongui en relació amb la darrera feina.”

Entrevistat/ada

Pare

Mare

14. A la seva feina principal, quina és (o era)

l’ocupació, la professió o ofici que exerceix (o
exercia)? I la dels seus pares?
000. No ha treballat mai

15. Quina és (o era) l’activitat de l’establiment on
treballa (o treballava)? I la dels seus pares?

000. No ha treballat mai

16. De quin tipus d’empresa es tracta (o es tractava)?
I la dels seus pares?

1. Empresa privada
2. Treballa (o treballava) per compte propi
3. Administració pública
4. Empresa pública
0. No ha treballat mai

17. Quina és (o era) la seva situació professional en la
seva feina principal? I la dels seus pares?

1. Empresari/ària amb assalariats
2. Empresari/ària sense assalariats, treballador/a
independent o professional liberal
3. Assalariat/ada
4. Ajuda a l‟empresa o negoci familiar
Una altra situació professional. Especifiqui-la.
0. No ha treballat mai

18. Quin és (o era) el tipus de lloc de treball que ocupa
(o ocupava) a l’empresa? I el dels seus pares?

1. Empleat/ada (amb caps i sense subordinats)
2. Encarregat/ada, cap de taller o de cuina, capatàs
o similar
3. Quadres intermedis
4. Director d‟empresa petita, departament o
sucursal
5. Director d‟empresa gran o mitjana
6. Ocupat independent (sense caps i sense
subordinats)
Un altre tipus de lloc de treball. Especifíqui’l.
0. No ha treballat mai

19. Quants treballadors/es té (o tenia) el seu
establiment? I el dels seus pares?

1. Treballa (o treballava) sol/a
2. De 2 a 10 persones
3. D‟11 a 19 persones
4. De 20 a 49 persones
5. 50 persones o més
6. No ho sap, però més de 10 persones
7. No ho sap, ni tan sols aproximadament
0. No ha treballat mai
→ Les persones que han respost a la pregunta 13 “Treballa”, passar a la pregunta 20
→ Les persones que han respost a la pregunta 13 “No treballa però busca feina” i han treballat anteriorment,
passar a la pregunta 36. Si no han treballat mai però busquen feina, passar a la pregunta 40

→ Les persones que han respost a la pregunta 13 alguna situació d‟inactivitat i han treballat anteriorment”,
passar a la pregunta 43. Si no han treballat anteriorment i tampoc busquen feina, passar a la pregunta 45
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C.2. OCUPATS
Per a totes les persones ocupades

20. Com va aconseguir la seva feina actual?
01. A través d‟un servei públic d‟ocupació (INEM, Servei d‟Ocupació de Catalunya, Servei Local d‟Ocupació, etc.)
02. A través d‟una empresa de treball temporal (ETT)
03. A través d‟un sindicat o d‟una organització empresarial
04. A través d‟amics/igues, coneguts/udes o familiars
05. Per anuncis (taulells, premsa, Internet, etc.)
06. Internet (portals especialitzats, xarxes professionals, etc.)
07. A través d‟una borsa de treball
08. Adreçant-se directament a l‟empresa
09. Fent oposicions o concursos
10. Creant un negoci propi (sol/a o amb més persones)
→ Passar a la pregunta 23
Per un altre mitjà. Especifiqui’l: _______________________

Només per a les persones que treballen per compte d’altri

21. Quin tipus de contracte té en aquesta feina principal?
01. Funcionari/ària
02. Contracte indefinit
03. Contracte indefinit discontinu
04. Contracte temporal d‟aprenentatge o pràctiques
05. Contracte temporal per obra o servei o de durada determinada
06. Contracte temporal per cobrir l‟absència d‟un treballador/a o d‟interinatge
Un altre tipus de contracte. Especifiqui’l: _____________________________________________________
07. Sense contracte

22. De quants dies de descans remunerat a l’any disposa? (Es refereix als dies totals de vacances dels quals disposa, excloent-ne
els dies d‟assumptes propis.)

Nombre de dies: ________________

Per a totes les persones ocupades

23. Ha canviat de feina en els darrers 12 mesos?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 25

Només per a les persones que han canviat de feina en els darrers 12 mesos

24. Quina de les següents en va ser la causa principal?
1. Aconseguir una feina millor o més adient (millor pagada, millor horari, més ajustada al seu perfil professional, etc.)
2. Finalització del contracte o feina temporal
3. Obligat per causes empresarials (jubilació anticipada, acomiadament, tancament d‟empresa, etc.)
4. Venda o tancament del negoci propi o familiar
5. Creació d‟un negoci propi
6. Cura dels fills o d‟altres persones dependents (gent gran, malalts, incapacitats, etc.)
7. Canvi de lloc de residència
Una altra raó. Especifiqui-la:______________________________________________________________________
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Per a totes les persones ocupades

25. Quantes hores setmanals dedica habitualment a aquesta feina? (Si és assalariat/ada, inclogui les hores extraordinàries que

realitzi habitualment. Si el treball és irregular, indiqui el nombre mitjà d‟hores setmanals treballades en les darreres quatre setmanes. En
cas que no les conegui, perquè és una feina molt irregular i no és possible determinar el nombre mitjà d‟hores, indiqui‟ho.)

Temps mitjà: ____________ hores

____________ minuts

→ Si treballa 30 o més hores setmanals, passar a la pregunta 27

88. No coneix el nombre d‟hores per ser un treball molt irregular

Només per a les persones que treballen menys de 30 hores setmanals

26. Quin és el motiu principal pel qual treballa menys de 30 hores setmanals?
1. Cursa estudis o rep alguna formació
2. Per malaltia o discapacitat pròpia
3. Desitja trobar una feina de més hores però no l‟aconsegueix o en l‟actual no pot
4. No vol treballar més hores
5. Considera que ja treballa a temps complet
6. Per feines de la llar, cura d‟infants o d‟altres persones
Per una altra raó. Especifíqui-la:____________________________________________________________________

Per a totes les persones ocupades

27. 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. Horari flexible
Un altre horari. Especifiqui’l: ________________________________________________________________________

28. Quins són els ingressos bruts i nets mensuals mitjans que li proporciona aquesta feina? (Inclogui les hores

extraordinàries pagades que realitzi habitualment o per terme mitjà. No inclogui pagues extraordinàries previstes per a aquesta feina.)
L’import brut es refereix a la quantitat obtinguda abans de deduir les retencions a compte per impostos, cotitzacions socials —Seguretat
Social, Mutualitats Generals de Funcionaris, etc.— i d’altres pagaments assimilats.
L’import net es refereix al percebut una vegada descomptades les retencions a compte per impostos, cotitzacions socials —Seguretat
Social, Mutualitats Generals de Funcionaris, etc.— i d’altres pagaments assimilats.

Import brut (NO inclogui pagues extraordinàries): ____________________ €
Import net (NO inclogui pagues extraordinàries): ____________________ €

29. Quins són els ingressos bruts i nets anuals per totes les pagues extraordinàries que li proporciona aquesta feina?
Import brut pagues extraordinàries: ____________________ €
Import net pagues extraordinàries: ____________________ €
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30. On es troba el seu lloc de treball?
00000. A casa
→ Passar a la pregunta 48
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: ________________________________________________
70000. És irregular, no té un lloc de treball fix
→ Passar a la pregunta 48

Només per a les persones que treballen en un lloc fix fora de casa

31. De quin tipus d’emplaçament es tracta?
Entrevistador/a: Mostri la targeta 5.
1. Nucli urbà
2. Polígon d‟activitat econòmica dins del nucli urbà
3. Polígon d‟activitat econòmica fora del nucli urbà
4. Infraestructures fora del nucli urbà (ports, aeroports, peatges d‟autopistes, etc.)
5. Altres emplaçaments fora del nucli urbà (campus, equipament esportiu, equipament sanitari, equipament funerari, etc.)
6. Zona agrària, ramadera i/o forestal
Un altre tipus d‟emplaçament. Especifiqui’l: ________________________________________________________

32. Quantes vegades va diàriament de casa a la feina? (Consideri només l‟anada.)
Nombre de vegades: ____________________

33. Quant temps inverteix habitualment en el desplaçament de casa a la feina? (Consideri només l‟anada.)
Minuts: ____________________

34. Quin mitjà de transport utilitza normalment per anar a la feina?
Entrevistador/a: Anoti només una categoria de resposta.
01. A peu
→ Passar a la pregunta 48
02. En cotxe sol/a
03. En cotxe amb d‟altres com a conductor/a
04. En cotxe amb d‟altres com a acompanyant
05. En moto/ciclomotor
06. Un altre mitjà privat
07. Diversos mitjans privats
08. En bicicleta
09. En metro
10. En autobús
11. En tramvia
12. En tren
Passar a la pregunta 48
13. En autobús de l‟empresa
14. En taxi
15. Un altre mitjà públic
16. Combina un mitjà privat i un mitjà públic
17. Diversos mitjans públics
18. Canvia freqüentment d‟un dia a l‟altre

Només per a les persones que habitualment utilitzen únicament transport privat de motor

35. Tot i que habitualment utilitza transport privat per anar a la feina, té la possibilitat d’accedir-hi en
transport públic en unes condicions de temps i comoditat raonables?
1. Sí
2. No
→ Passar a la pregunta 48
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C.3. ATURATS
Només per a les persones aturades que han treballat anteriorment

36. Quin tipus de contracte tenia en aquesta feina principal?
1. Contracte indefinit
2. Contracte indefinit discontinu
3. Contracte temporal d‟aprenentatge, formació o pràctiques
4. Contracte temporal per obra o servei, o de durada determinada
5. Contracte temporal per cobrir l‟absència d‟un treballador/a o d‟interinatge
6. No tenia contracte
Un altre tipus de contracte. Especifiqui’l: _____________________________________________________
0. Treballava per compte propi

37. Quina és la principal raó per la qual es va quedar sense la darrera feina?
01. Acomiadament
02. Acabament del contracte
03. Tancament de l„empresa on treballava
04. Tancament del negoci propi
05. Prejubilació
06. Malaltia o incapacitat
07. Baixa voluntària: per matrimoni
08. Baixa voluntària: per embaràs o criança de fills/es
09. Baixa voluntària: per cuidar adults amb necessitat de cura
10. Baixa voluntària: per estudis
11. Baixa voluntària: per desavinences amb l‟empresa o les condicions laborals
Un altre motiu. Especifiqui’l: _________________________________________________________________

38. Rep algun tipus de subsidi o assegurança d’atur?
1. Prestació contributiva (la que correspon al temps treballat i cotitzat)
2. Prestació assistencial (prestació complementària o ajut familiar)
3. No rep cap tipus de subsidi o assegurança d‟atur
→ Passar a la pregunta 40
Una altra possibilitat. Especifiqui-la: __________________________________________________________________________

Només per a les persones que reben un subsidi o una assegurança d’atur

39. En total, a quants mesos de prestació d’atur o similar té dret? Quants mesos ha cobrat fins al dia
d’avui?

Total de mesos de la prestació: ________________

Mesos que s‟han cobrat: ________________

Per a totes les persones aturades

40. Quant temps fa que busca feina?
Anys: ____________________

Mesos: ____________________
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41. Principalment, acostuma a buscar feina mitjançant...
01. Un servei públic d‟ocupació (INEM, Servei d‟Ocupació de
Catalunya, Servei Local d‟Ocupació, etc.)
02. Una empresa de treball temporal (ETT)
03. Un sindicat o una organització empresarial
04. Amics/igues, coneguts/udes o familiars
05. Anuncis (taulells, premsa, Internet, etc.)

06. Instruments a Internet (portals especialitzats, xarxes
professionals,etc.)
07. Una borsa de treball
08. Adreçant-se directament a les empreses
09. Fent oposicions o concursos
10. Creant un negoci propi (sol/a o amb més persones)
Per un altre mitjà. Especifiqui’l: _____________________

42. Davant d’una oferta d’ocupació amb les característiques que ara li llegiré, avaluï de 0 a 10 el seu grau d’interès per
acceptar-la. (Tingui en compte que 0 significa “No m‟interessaria en absolut” i 10 significa “M‟interessaria totalment”.)

Valoració
1. Una feina amb una categoria inferior a la seva o inadequada a la seva professió o als seus estudis
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
→ Passar a la pregunta 48

C.4. INACTIUS
Només per a les persones inactives que han treballat anteriorment

43. Podria assenyalar la raó per la qual va perdre la feina o la va deixar?
01. Acomiadament
02. Acabament 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 de fills/es
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
Per un altre motiu. Especifiqui’l: _______________________________
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44. Quant de temps fa que no treballa?
Anys: __________

Mesos: ___________

Per a totes les persones inactives

45. Li agradaria treballar?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 48

0. Està incapacitat/ada i no pot treballar de cap manera

→ Passar a la pregunta 48

Només per a les persones inactives que els agradaria treballar

46. Busca feina encara que sigui ocasionalment?
1. Sí
2. No

47. Quan creu que es podrà (re)incorporar al mercat laboral?
1. Quan acabi els estudis
2. Quan els fills/es creixin
3. Quan trobi una feina interessant
4. Quan tingui necessitat econòmica
5. No crec que pugui treballar
Una altra possibilitat. Especifiqui-la: ________________________________________________________________________

C.5. SITUACIÓ EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT EL 2010 I 2011
Per a totes les persones
Entrevistador/a: Llegeixi el text següent a la persona entrevistada: “A continuació li preguntaré sobre la situació en què es trobava el 2010 i
en què es troba aquest any.”

48. Durant l’any 2010 va tenir sempre la mateixa situació en relació amb l’activitat?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 50
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Només per a les persones que van tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat el 2010

49. Quina va ser aquesta situació en relació amb l’activitat?
1. Treballava
2. No treballava però buscava feina (aturat/ada)
3. Dedicació a les tasques de la llar
4. Prejubilat/ada, jubilat/ada
5. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar
6. No treballava, ni estudiava i no buscava feina
7. Incapacitat/ada permanent
8. Altres situacions d‟inactivitat
→ Passar a la pregunta 51

Només per a les persones que no van tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat el 2010

50. Si no va tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat, em podria indicar quina va ser la seva situació en
cadascun dels mesos?

Situació en relació amb l’activitat
1. Treballava
2. No treballava però buscava feina (aturat/ada)
3. Dedicació a les tasques de la llar
4. Prejubilat/ada, jubilat/ada
5. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar
6. No treballava, ni estudiava i no buscava feina
7. Incapacitat/ada permanent
8. Altres situacions d‟inactivitat

1.

Gener 2010

2.

Febrer 2010

3.

Març 2010

4.

Abril 2010

5.

Maig 2010

6.

Juny 2010

7.

Juliol 2010

8.

Agost 2010

9.

Setembre 2010

10. Octubre 2010
11. Novembre 2010
12. Desembre 2010

Per a totes les persones

51. Des de gener d’aquest any fins ara, ha tingut sempre la mateixa situació en relació amb l’activitat?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 53
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Només per a les persones que van tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat el 2011

52. Quina és aquesta situació en relació amb l’activitat?
1. Treballa
2. No treballa però busca feina (aturat/ada)
3. Dedicació a les tasques de la llar
4. Prejubilat/ada, jubilat/ada
5. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar
6. No treballa, ni estudia i no busca feina
7. Incapacitat/ada permanent
8. Altres situacions d‟inactivitat
→ Passar a la pregunta 54

Només per a les persones que no van tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat el 2011

53. Si no va tenir la mateixa situació en relació amb l’activitat, em podria indicar quina va ser la seva situació en
cadascun dels mesos?

Situació en relació amb l’activitat
1. Treballa (o treballava)
2. No treballa (o treballava) però busca (o buscava) feina (aturat/ada)
3. Dedicació a les tasques de la llar
4. Prejubilat/ada, jubilat/ada
5. Alumne/a, estudiant, o pràctiques sense remunerar
6. No treballa (o treballava), ni estudia (o estudiava) i no busca (o buscava)
feina
7. Incapacitat/ada permanent
8. Altres situacions d‟inactivitat

1.

Gener 2011

2.

Febrer 2011

3.

Març 2011

4.

Abril 2011

5.

Maig 2011

6.

Juny 2011

7.

Juliol 2011

8.

Agost 2011

9.

Setembre 2011

10. Octubre 2011
11. Novembre 2011
12. Desembre 2011

C.6. ALTRES ACTIVITATS REMUNERADES
Per a totes les persones

54. Durant la darrera setmana ha realitzat alguna altra activitat que li hagi suposat algun tipus de remuneració?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 58
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Només per a les persones que hagin realitzat una altra activitat que els hagi suposat algun tipus de remuneració

55. Quantes hores va dedicar a aquesta activitat la setmana passada?
Hores: ______________

Minuts: _______________

56. Quin tipus de relació laboral té en aquesta activitat?
1. Per compte propi
2. Contracte indefinit
3. Contracte temporal
4. No té contracte
5. Becari/ària
Un altre tipus de contracte. Especifiqui’l: _________________________________________________________________________

57. De quin tipus d’activitat es tracta?
_____________________________________________________________________________________________

C.7. TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIAR
Per a totes les persones

58. En quina persona recau principalment l’organització de les tasques domèstiques i familiars?
1. Fonamentalment en la persona principal masculina
2. Fonamentalment en la persona principal femenina
3. En 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
Una o diverses persones de fora de la llar (no remunerades). Especifiqui-la/les: _________________________________________
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59. Quantes hores va dedicar vostè la setmana passada a les tasques domèstiques i familiars següents?
Entrevistador/a: Si a la llar de l‟entrevistat no hi ha necessitat d‟atendre a persones (ítems 8-11) anoti 88.

Temps de dedicació setmanal
1. Neteja i cura de la roba

Hores:_________ Minuts: ___________

2. Neteja de la cuina (rentar plats, etc.)

Hores:_________ Minuts: ___________

3. Neteja i manteniment de la casa (escombrar, treure la pols, etc.)

Hores:_________ Minuts: ___________

4. Cuinar

Hores:_________ Minuts: ___________

5. Anar a comprar aliments

Hores:_________ Minuts: ___________

6. Reparacions generals de l‟habitatge

Hores:_________ Minuts: ___________

7. Administració dels diners (economia domèstica)

Hores:_________ Minuts: ___________

8. Atendre ancians amb necessitats de cura

Hores:_________ Minuts: ___________

9. Atendre discapacitats

Hores:_________ Minuts: ___________

10. Atendre malalts

Hores:_________ Minuts: ___________

11. Atendre infants menors de 10 anys

Hores:_________ Minuts: ___________

D. RENDA PERSONAL

D.1. INGRESSOS DEL TREBALL PER COMPTE D’ALTRI
60. Va rebre durant el 2010 algun sou, salari o una altra forma de pagament per algun treball com a assalariat?

(Consideri qualsevol feina, encara que fos temporal o ocasional, fos com a aprenent remunerat o treballador en un programa públic
d‟ocupació.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 82

Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

61. Sap quins van ser els ingressos bruts o nets dels seus treballs per compte d’altri durant l’any 2010? (L‟import brut es
refereix a l‟obtingut abans de deduir les retencions a compte per impostos, cotitzacions socials –Seguretat Social, Mutualitats Generals de
Funcionaris, etc. – i altres pagaments assimilats. L‟import net es refereix al percebut una vegada descomptades les retencions a compte
per impostos, cotitzacions socials –Seguretat Social, Mutualitats de Funcionaris, etc.– i altres pagaments assimilats.)

1. Sí
2. No sap l‟import de cap dels dos

→ Passar a la pregunta 63
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Només per a les persones que sàpiguen quins ingressos nets/bruts van rebre dels seus treballs per
compte d’altri durant l’any 2010

62. Em podria dir l’import anual, brut i net, de tots aquests treballs al llarg de l’any 2010? (Si en va tenir
més d‟un pot donar-me la suma dels imports conjuntament o separadament, com li sigui més fàcil.)

Ingressos per
compte d’altri

Dada

Import anual brut

Import anual net

1. Sí
2. No → Passar a la
pregunta 63

1

€

€

2

€

€

3

€

€
→ Passar a la pregunta 64

Només per a les persones que NO sàpiguen quins ingressos nets/bruts van rebre dels seus treballs per
compte d’altri durant l’any 2010

63. Si no sap l’import d’aquests ingressos (brut i net), podria indicar-me, almenys aproximadament,

quins varen ser els ingressos mitjans dels seus treballs per compte d’altri? Digui-m’ho de la
manera que li sigui més fàcil (mensualment, quinzenalment...)? (Si va tenir diverses ocupacions, si us plau,
faci una estimació dels ingressos mitjans percebuts per tots ells.)

A. Quina va ser la periodicitat d‟aquests ingressos?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: ___________________
B. Quin va ser l‟import brut en cada període? ________________________ €
C. Quin va ser l‟import net en cada període? ________________________ €
D. Quantes vegades va rebre aquests ingressos durant el 2010? ___________ vegades

64. Va rebre durant el 2010 algun dels pagaments extraordinaris que es relacionen a continuació?

Percepció de pagaments
1. Sí
2. No

1. Hores extraordinàries
2. Comissions
3. Propines
4. Participacions en guanys de l‟empresa
5. Ajudes per acceptar una ocupació en una localitat diferent a la de residència
6. Pagaments o subvencions per a vacances
7. Pagues extraordinàries (mensualitat 13, 14, etc.)
8. Un altre tipus de pagament. Especifiqui’l:
→ Si contesta NO a tots els conceptes, passar a la pregunta 67

Només per a les persones que van rebre algun pagament extraordinari dels relacionats anteriorment

65. S’inclouen tots aquests pagaments als ingressos que ha facilitat anteriorment?
1. Sí, hi estan tots inclosos
2. No, hi ha ingressos addicionals

→ Passar a la pregunta 67

16

Només per a les persones que no han inclòs aquests pagaments addicionals als ingressos que han
facilitat anteriorment

66. Quins van ser els imports anuals, bruts i nets, d’aquests ingressos addicionals durant el 2010? (Si
no els coneix, digui‟m valors aproximats i si en va tenir més d‟un, pot donar-me la suma dels imports conjuntament o
separadament, com li resulti més fàcil.)
Pagament
extraordinari

Import anual brut

Import anual net

1

€

€

2

€

€

3

€

€

D.2.A. ÚS DE VEHICLES D’EMPRESA L’ANY 2010
Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

67. Durant l’any 2010, l’empresa on treballava va posar a disposició seva un vehicle (automòbil, furgoneta, moto, etc.)
per a finalitats particulars?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 74

Només per a les persones que van disposar de vehicle d’empresa per a finalitats particulars l’any 2010

68. Com va posar el vehicle a la seva disposició?
1. Va passar a ser de la seva propietat
2. Va ser cedit

→ Passar a la pregunta 71

Només per a les persones a les quals es va cedir el vehicle

69. Durant quants mesos del 2010 se li va cedir el vehicle?
Nombre de mesos: _________________

70. Valori el percentatge de disponibilitat del vehicle amb finalitats particulars durant els mesos que va
estar cedit aquell any

Entrevistador/a: Si no hi va haver restricció en l‟ús, anoti 100. Si hi va haver restricció en la disponibilitat –només caps de
setmana, etc.– calculi el percentatge de dies en què va poder disposar del vehicle amb finalitats particulars.
Percentatge: ___________ %
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71. Valori el cost, a preu de mercat, que en l’actualitat tindria el vehicle si fos nou (incloses despeses i impostos).
Import: __________________________ €

72. Quina antiguitat té el vehicle?
Entrevistador/a: Si l‟antiguitat és inferior a 1 any, anoti 0.
Anys: ___________

73. Quina és la marca i el model?
1. Marca: ____________________________________________________
2. Model: ____________________________________________________

D.2.B. ALTRES INGRESSOS NO MONETARIS DEL TREBALL PER COMPTE D’ALTRI
Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

74. La seva empresa li va lliurar, durant l’any 2010, vals de menjar, xecs de restaurant, targeta moneder o documents
similars per costejar totalment o parcial despeses d’alimentació? (No inclogui dietes o altres reemborsaments de l‟empresa per
despeses relacionades amb el treball, com per exemple, les ocasionades en un desplaçament per motius de feina.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 76

Només per a les persones que van obtenir de l’empresa algun import per costejar totalment o parcial despeses
d’alimentació l’any 2010

75. Quin va ser l’import total que va rebre per part de l’empresa per destinar a despeses d’alimentació?
Import: _______________________ €

Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

76. Va realitzar àpats al lloc de treball durant el 2010 gratuïtament o a un preu reduït? (No inclogui els vals de menjar de la

pregunta anterior ni les dietes o altres reemborsaments de l‟empresa per despeses relacionades amb el treball, com per exemple, les
ocasionades en un desplaçament per motius de feina.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 78

Només per a les persones que van realitzar àpats al lloc de treball gratuïtament o a un preu reduït l’any 2010

77. Quantes vegades va realitzar aquests àpats i quin valor mitjà tenia la despesa assumida per l’empresa?

Nombre de vegades el 2010: ____________

Valor mitjà de cada àpat assumit per l‟empresa (valor de mercat de
l‟àpat - quantitat pagada per vostè): ________________________ €
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Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

78. La seva empresa li va proporcionar a preu reduït o gratuïtament, durant el 2010, serveis relacionats amb l’habitatge

com ara despeses de gas, electricitat, aigua, telèfon o factures del telèfon mòbil, etc.? (No inclogui despeses de lloguer de
l‟habitatge.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 80

Només per a les persones a qui l’empresa els va proporcionar serveis relacionats amb l’habitatge a preu reduït o
gratuïtament l’any 2010

79. A quant ascendia, aproximadament, l’import d’aquests serveis relacionats amb l’habitatge?
Import: __________________________ €

Només per a les persones que van treballar per compte d’altri l’any 2010

80. Li va proporcionar la seva empresa durant 2010 altres remuneracions en espècie, és a dir, no dineràries (productes

de l’empresa, préstecs a baix interès, formació, etc.)? (Si no superen un 10% la remuneració total, contesti “No”. No inclogui
despeses de lloguer de l‟habitatge.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 82

Només per a les persones a les quals l’empresa va proporcionar remuneracions en espècie l’any 2010

81. Quin valor tenien aquests pagaments en espècie? (Si en va rebre més d‟un digui‟n l‟import total.)
Import: __________________________ €

D.3. INGRESSOS DEL TREBALL PER COMPTE PROPI
Per a totes les persones

82. Va percebre durant el 2010 algun ingrés del treball per compte propi com a empresari/ària o treballador/a
independent?
Entrevistador/a: Per exemple: empresari agrícola, subcontratista, professional liberal, etc. Si la persona entrevistada té una professió liberal
llegeixi: “S’hi inclouen drets d’autor”.
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 98
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Només per a les persones que van treballar per compte propi l’any 2010

83. Algun altre membre de la seva llar va treballar en el mateix negoci o activitat pels quals vostè va percebre
ingressos del treball per compte propi?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 86

0. Viu sol/a

→ Passar a la pregunta 86

Només per a les persones que treballen conjuntament amb un altre membre de la llar en el mateix
negoci

84. Qui és el responsable principal que pot informar de manera més apropiada sobre aquest negoci o
activitat?

1. Vostè mateix
→ Passar a la pregunta 86
2. Un altre membre de la llar

85. Em pot dir el nom del responsable principal?
Número d‟ordre del responsable principal : ______________

→ Passar a la pregunta 98

86. Comparteix el negoci o activitat amb altres persones que no són membres de la llar?
1. Els comparteix
2. No els comparteix

→ Entrevistador/a: Llegeixi el següent text: “Si comparteix el negoci o activitat amb altres persones que no
són membres d’aquesta llar, en les preguntes següents ha d’indicar només la part de benefici percebuda
per la seva llar.”

87. Em pot dir l’últim període anual del qual disposa d’informació sobre els resultats econòmics –guanys o pèrdues–
del seu negoci o activitat? (Si és possible referit de gener a desembre de 2010.)
1. Mes inicial del període: ________________
2. Any inicial del període: ________________
3. Mes final del període: ________________
4. Any final del període: ________________

88. En relació amb aquest període, el resultat de l’activitat abans d’impostos, ha estat de guanys o pèrdues? (Tingui en

compte que ha de considerar si va obtenir guanys abans de retirar del seu negoci els diners que vostè s‟assigna com a sou, així com el
que destini a despeses o estalvi personal o de la seva llar, o a estalvi del seu negoci o activitat, i abans de retirar béns per a consum privat
de la seva llar o per regalar a altres llars.)
Resultat de l’activitat = [Ingressos monetaris bruts del període (vendes efectuades o cobraments per serveis prestats, subvencions
d’explotacions i altres ingressos)] – [Despeses deduïbles del període (despeses del personal assalariat, compra de materials i matèries
primeres, despeses corrents –lloguer, llum, telèfon, etc.–, despeses financeres, dotacions per amortització, impostos lligats a l’activitat
productiva)]
1. Va obtenir guanys
2. Va obtenir pèrdues
3. Ni va obtenir guanys ni pèrdues

→ Passar a la pregunta 92
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89. Coneix la xifra del resultat?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 91

Només per a les persones que coneixen la xifra dels resultats

90. Quins van ser els guanys o pèrdues, abans d’impostos, del període considerat?
Entrevistador/a: Si a la pregunta 86 la persona entrevistada ha contestat que comparteix el negoci amb una altra persona
de fora de la seva llar, llegeixi el següent text: “Si comparteix el negoci o activitat amb altres persones que no són
membres d’aquesta llar, digui’m només la part de benefici o pèrdua percebuda per la seva llar”.

Guanys bruts (o pèrdues): _______________________ € → Si contesta, passar a la pregunta 92

Només per a les persones que no sàpiguen la xifra de resultats exacta

91. Podria indicar-me, almenys aproximadament, en quin interval dels següents es troben aquests
guanys o pèrdues del període considerat?

Entrevistador/a: Si a la pregunta 86 la persona entrevistada ha contestat que comparteix el negoci amb una altra persona
de fora de la seva llar, llegeixi el següent text: “Si comparteix el negoci o activitat amb altres persones que no són
membres d’aquesta llar, digui’m només la part de benefici o pèrdua percebuda per la seva llar”. Mostri la targeta 6.
1. Fins a 5.000 €
2. De 5.001 fins a 10.000 €
3. De 10.001 fins a 15.000 €
4. De 15.001 fins a 20.000 €
5. De 20.001 fins a 30.000 €
6. De 30.001 fins a 50.000 €
7. De 50.001 fins a 75.000 €
8. De 75.001 fins a 100.000 €
9. Més de 100.000 €

92. Va realitzar pagaments fraccionats en aquest mateix període? (El terme “pagaments fraccionats” es refereix a les
declaracions trimestrals.)

1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 94

Només per a les persones que van realitzar pagaments fraccionats

93. Quin va ser l’import total d’aquests pagaments en el període considerat?
Import: _________________________ €

94. Durant aquest període, va estar subjecte a retencions a compte de l’IRPF? (S‟hi inclouen les retencions d‟altres membres
de la llar que comparteixen el negoci o activitat del qual vostè és responsable.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 96

Només per a les persones que van tenir pagaments subjectes a retencions d’IRPF

95. Quin va ser l’import total d’aquestes retencions en el període?
Import: _____________________________ €
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96. Vostè va cotitzar a la Seguretat Social o assimilats durant aquest període? (S‟hi inclouen cotitzacions d‟altres membres de

la llar que comparteixen el negoci o activitat, així com les quantitats abonades en virtut de contractes d‟assegurances concertats amb
mutualitats de previsió social, per professionals no integrats al règim especial de la Seguretat Social.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 98

Només per a les persones que van cotitzar a la Seguretat Social o assimilats

97. Quin va ser l’import total d’aquestes cotitzacions durant aquest període?
Import: ________________________________ €

D.4. INGRESSOS PROCEDENTS DE RENDES DE CAPITAL
Per a totes les persones

98. Va percebre vostè durant el 2010 algun ingrés, per petit que sigui, procedent de rendes de capital com ara
interessos de comptes corrents, de comptes d’estalvi, dipòsits bancaris, dividends d’accions, fons d’inversió,
participació en guanys d’una entitat, etc.?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 102

99. Va percebre vostè aquestes rendes a nom seu o les va compartir amb altres membres de la llar? (Si comparteix rendes
amb altres persones que no són membres de la seva llar, a les preguntes següents indiqui només la part de les rendes percebudes per la
seva llar.)
1. Totes les rendes només a nom seu
→ Passar a la pregunta 101
2. Totes les rendes conjuntament amb altres membres de la llar
3. Algunes rendes les va percebre només a nom seu i d‟altres, conjuntament amb altres membres de la llar

Només per a les persones que comparteixen totes o algunes de les rendes

100. Podria especificar, per a cada renda percebuda conjuntament durant el 2010, les següents qüestions?
Entrevistador/a: Asseguri‟s que no hi ha doble comptabilització dels imports: anoti en un únic qüestionari individual la renda total percebuda
conjuntament. En els qüestionaris de les altres persones, posi 0 a l‟import i deixi en blanc la resta de preguntes. La variable „Cod. Interval‟
s‟emplena com a alternativa a „Import anual‟. Quan l‟informant no en conegui l‟import exacte pregunti quin és l‟interval en el qual es troba i anoti el
codi corresponent.
Renda

Amb quina persona la va
compartir?
(Si la comparteix amb diverses
persones, anoti 98.)

1.

...................................................
Núm. ordre ___________

2.

...................................................
Núm. ordre ___________

Quin va ser l’import?
(Si l‟import s‟ha anotat en un altre
qüestionari, posi 0.)
(Mostri la targeta 7)

Aquest import va ser...

Quina va ser la
retenció?

1. Abans de retencions
2. Després de retencions
3. Sense retencions → Finalitza ítem

____________________________ €
Import anual/Codi interval

€

____________________________ €
Import anual/Codi interval

€

→ Si a la pregunta 99 la resposta és “2”, passar a la pregunta 102
→ Si a la pregunta 99 la resposta és “3”, passar a la pregunta 101
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Només per a les persones que reben totes les rendes a nom seu o en comparteixen algunes

101. Per cada renda de capital percebuda a nom seu durant el 2010, digui’m:
Entrevistador/a: La variable „Cod. Interval‟ s‟emplena com a alternativa a „Import anual‟. Quan l‟informant no en conegui l‟import exacte, pregunti
quin és l‟interval en el qual es troba i anoti‟n el codi corresponent.
Renda

Quin va ser l’import?

Aquest import va ser...

(Mostri la targeta 7)

1.

Quina va ser la retenció?

1. Abans de retencions
2. Després de retencions
3. Sense retencions → Finalitza ítem

____________________________ €

€

Import anual/Codi interval
2.

____________________________ €

€

Import anual/Codi interval
3.

____________________________ €

€

Import anual/Codi interval

D.5. PLANS PRIVATS DE PENSIONS NO RELACIONATS AMB EL TREBALL
Per a totes les persones

102. Va percebre personalment durant el 2010 rendes procedents d’algun pla privat de pensions, no relacionades amb el

treball o l’ocupació? (S‟hi inclouen els plans privats de pensions que recuperen d‟una sola vegada el capital invertit, en el moment en
què es compleixin els requisits exigits en el contracte. No s‟hi inclouen les prestacions socials no contributives.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 104

Només per a les persones que van rebre rendes d’algun pla privat de pensions

103. Digui’m per a cadascuna d’aquestes rendes:
Amb quina periodicitat
la va rebre?
Pla

Quin va ser l’import
habitual en aquest
període?

Quantes
vegades
el va
rebre?

1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
4. D‟una sola vegada
5. Una altra periodicitat

Aquest import va ser...
1. Abans de retencions
2. Després de retencions
3. Sense retencions → Finalitza ítem

Quina va ser la
retenció
associada a
l’import anterior?

1.

€

€

2.

€

€
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Per a totes les persones

104. Va realitzar personalment durant el 2010 alguna aportació a plans privats de pensions no relacionats amb el treball

o l’ocupació? (Es refereix als plans privats de pensions que recuperen d‟una sola vegada el capital invertit, en el moment en què es
compleixin els requisits exigits en el contracte.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 106

Només per a les persones que van realitzar una aportació a algun pla privat de pensions

105. Quin va ser l’import anual d’aquestes aportacions? (Si realitza aportacions a més d‟un pla digui‟m la suma dels imports
conjuntament o separadament, com li resulti més fàcil.)
1. Import del pla 1: _______________________ €
2. Import del pla 2: _______________________ €

D.6. INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIONS SOCIALS
Per a totes les persones

106. Em pot dir vostè si l’any 2010 va percebre algun dels tipus de prestacions següents? (En aquesta pregunta es consideren
les prestacions que va rebre vostè personalment durant l‟any 2010, com ara prestacions de la Seguretat Social, de l‟INEM, de mutualitats
professionals, etc., excloent-ne les ajudes per l‟habitatge i les d‟assistència familiar o social que s‟hagin recollit en el qüestionari de llar.)
Entrevistador/a: En cas que la persona entrevistada hagi percebut més de 5 prestacions, demani per les 5 més importants.
Percepció de prestació
1. Sí
2. No

1. Atur, formació professional o foment de l‟ocupació
2. Vellesa o jubilació
3. Supervivència (viduïtat, orfandat o a favor de familiars)
4. Protecció a la família (natalitat, maternitat, paternitat, cura d‟infants, de persones grans, etc.)
5. Malaltia
6. Invalidesa
7. Ajudes escolars o beques
8. Altres prestacions o ajudes
→ Si contesta NO a tots els conceptes, passar a la pregunta 108
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Només per a les persones que van rebre l’any 2010 alguna de les prestacions relacionades anteriorment

107. Em podria dir per cada prestació rebuda durant 2010:
Quina va ser la
prestació?
(Especificar el nom
de la prestació.)

Amb quina
periodicitat la va
rebre?

Quin va ser
l’import habitual
en aquest
període?

Quantes
vegades
el va
rebre?

1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
4. D‟una sola vegada
5. Una altra periodicitat

Aquest import va ser...

Quina va ser
la retenció?

1. Abans de retencions
2. Després de retencions
3. Sense retencions → Finalitza ítem

1. ____________
2. ____________
3. ____________

€

€

€

€

€

€

D.7. IRPF DE L’ANY 2010
Per a totes les persones

108. En relació amb l’IRPF, em pot dir si durant l’any 2010 va realitzar algun pagament o va tenir devolucions referides a
declaracions de rendes de l’any 2009 o anteriors?

1. Va fer-ne pagament
2. Va obtenir-ne devolució
3. No va realitzar-ne pagament ni va obtenir devolució → Passar a la pregunta 112

109. Em pot dir si va realitzar la declaració de la renda de manera individual o conjunta?
1. Declaració individual
2. Declaració conjunta

→ Passar a la pregunta 110
→ Passar a la pregunta 111

Només per a les persones que van realitzar la declaració de la renda de manera individual

110. Em pot dir l’import del pagament o de la devolució?
Import: _______________________ €

→ Passar a la pregunta 112

Només per a les persones que van realitzar la declaració de la renda de manera conjunta

111. Em pot dir el nom de la persona amb qui va realitzar la declaració conjunta i l’import del pagament o de la
devolució?

Entrevistador/a: Anoti el número d‟ordre de la persona esmentada. Si l‟import s‟ha anotat en un altre qüestionari, posi 0. En cas que s‟hagi
realitzat una declaració conjunta amb una persona que actualment no forma part de la llar, anoti la meitat de l‟import.
Número d‟ordre: ___________

Import: _______________________ €

98. Una altra persona de fora de la llar
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E. MOBILITAT RESIDENCIAL

Per a totes les persones

112. Quin any va venir a viure a aquest habitatge?
Any: _______________________
0000. Hi ha viscut sempre → Passar a la pregunta 116

Només per a les persones que han canviat d’habitatge

113. On vivia abans de venir a viure a aquest habitatge?
00002. Al mateix barri, però en un altre habitatge
00003. En un altre barri del mateix municipi
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l:__________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui la província o el país: _____________________________________________________

114. Quina és la raó principal per la qual va canviar d’habitatge?
01. Per formar una nova llar amb la seva parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació o reducció del nombre de membres de la família
04. Per millorar l‟habitatge
05. Per millorar el règim de tinença de l‟habitatge
06. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l‟anterior habitatge
07. Per accedir a un habitatge més barat
08. Per trasllat del lloc de treball
09. Per tenir més oportunitats de feina
10. Per millorar l‟entorn
Per una altra raó. Especifiqui-la: _________________________________________

115. Quina és la raó principal per la qual va escollir l’actual zona de residència?
01. Pel preu dels habitatges
02. Per l‟entorn
03. Per la xarxa de comunicacions
04. Pels serveis i equipaments
05. Per proximitat al lloc de treball/estudis
06. Per proximitat a la xarxa familiar/coneguts
Per una altra raó. Especifiqui-la: _________________________________________

Per a totes les persones

116. Té previst canviar d’habitatge en els propers 5 anys?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 119
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Només per a les persones que tenen previst canviar d’habitatge en els propers 5 anys

117. Per quin motiu té previst canviar d’habitatge?
01. Per formar una nova llar amb la seva parella
02. Per independitzar-se
03. Per ampliació o reducció del nombre de membres de la família
04. Per millorar l‟habitatge
05. Per millorar el règim de tinença de l‟habitatge
06. Per enderrocament, expulsió o no renovació del contracte de l‟anterior habitatge
07. Per accedir a un habitatge més barat
08. Per trasllat del lloc de treball
09. Per tenir més oportunitats de feina
10. Per millorar l‟entorn
Per una altra raó. Especifiqui-la: ________________________________________

118. On pensa anar quan canviï d’habitatge?
00002. Al mateix barri, però en un altre habitatge
00003. En un altre barri del mateix municipi
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui la província o el país: ________________________________________
70000. Encara no sap on anirà

Per a totes les persones

119. Si pogués triar, on li agradaria viure?
00000. Al mateix habitatge on resideix
00002. Al mateix barri, però en un altre habitatge
00003. En un altre barri del mateix municipi
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: _________________________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui la província o el país: ________________________________________
70000. No té preferències

F. ÚS I VALORACIÓ DE L’ENTORN RESIDENCIAL
120. Quin creu que és l’aspecte més positiu de viure al barri o zona on resideix?
01. La seva tranquil·litat
02. Els espais verds, el contacte amb la natura
03. Les relacions personals, el fet de conèixer la gent
04. Hi ha molta activitat econòmica i moltes possibilitats de trobar feina
05. La proximitat i/o la diversitat d‟equipaments (sanitaris, formatius, culturals, comercials, etc.)
06. Bona oferta de transport públic
07. Bona localització
Un altre aspecte. Especifiqui’l: ____________________________________
88. No hi ha cap aspecte positiu
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121. I quin creu que és l’aspecte més negatiu?
01. L‟aglomeració de gent
02. La manca d‟espais verds
03. Les relacions deteriorades, ningú no es coneix
04. La manca d‟activitat econòmica i les escasses possibilitats de trobar feina
05. La difícil accessibilitat i/o escassa oferta d‟equipaments (sanitaris, formatius, culturals, comercials, etc.)
06 Poca oferta de transport públic
07. L‟aïllament/mala comunicació
08. La congestió del trànsit
09. La contaminació ambiental
10. La contaminació acústica (soroll)
11. La inseguretat ciutadana
12. La brutícia/està mal cuidat
Un altre aspecte. Especifiqui’l: ___________________________________
88. No hi ha cap aspecte negatiu

122. Valori en una escala del 0 al 10 l’estat dels aspectes següents del seu barri o entorn: (Tingui en compte que 0 significa
“Molt dolent” i 10 significa “Molt bo”.)

Valoració
1. Qualitat ambiental
2. Qualitat acústica
3. Circulació i trànsit
4. Disponibilitat d‟aparcament
5. Carreteres o camins d‟accés
6. Estat de l‟entorn (façanes, edificis, mobiliari urbà, boscos, etc.)
7. Seguretat ciutadana
8. Convivència

123. Podria valorar en una escala del 0 al 10 la qualitat dels serveis següents al seu barri o entorn residencial? (Tingui en
compte que 0 significa “Molt dolenta” i 10 significa “Molt bona”.)
Entrevistador/a: Si l‟ítem no es pot valorar perquè no existeix, anoti 88.

Valoració
1. Enllumenat del carrer
2. Asfaltat
3. Neteja del carrer i recollida d‟escombraries
4. Disponibilitat de contenidors de reciclatge
5. Zones verdes i espais d‟esbarjo (places, parcs, jardins, etc.)
6. Transport públic urbà (a l‟interior del municipi)
7. Transport públic interurbà (entre diversos municipis)
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124. Voldríem conèixer l’ús que fa vostè dels equipaments del seu barri o entorn proper que enumerem a continuació. Si
en fa ús, valori també l’accessibilitat de l’equipament tenint en compte la seva localització.
Ús

Valoració de l’accessibilitat
(Mostri la targeta 8)

1. En fa ús
2. No en fa ús → Finalitza ítem
0. No n‟hi ha → Finalitza ítem

1. Amb grans dificultats
2. Amb algunes dificultats
3. Amb facilitat
4. Amb molta facilitat

1. Botigues o altres punts de venda d‟articles
d‟alimentació o d‟altres articles d‟ús diari
2. Botigues o comerços especialitzats
3. Serveis de bancs, caixes d‟estalvi, caixers
automàtics, etc.
4. Serveis postals
5. Serveis sanitaris d‟atenció primària (CAP)
6. Centres d‟ensenyament obligatori (primària o
secundària obligatòria)
7. Llars d‟infants
8. Parcs infantils
9. Biblioteques públiques
10. Equipaments esportius
11. Equipaments d‟oci i lleure (cinemes, bars
musicals, teatres, etc.)
12. Serveis socials bàsics
13. Casals d‟avis

125. Podria dir-nos on i quan realitza habitualment la compra dels productes següents?
Lloc de compra
00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi
de residència
En un altre municipi de Catalunya.
Especifiqui’l:
70000. Indistintament
81000. Compra per Internet→ Finalitza ítem
82000. Compra per catàleg (correu) →
Finalitza ítem

Tipus d’establiment
1. Botiga tradicional o especialitzada
2. Mercat setmanal de carrer/venda
ambulant
3. Compra directa a pagesos, granja o
cooperativa de consum
4. Mercat municipal o plaça
5. Supermercat
6. Hipermercat, grans magatzems o
centres comercials
7. Indistintament

Moment de realització de la
compra
(Mostri targeta 9)
1. Dies d‟entre setmana al matí
2. Dies d‟entre setmana a la tarda
3. Caps de setmana
4. Indistintament

00000. No realitza aquest tipus de compra
habitualment → Finalitza ítem

1. Aliments frescos
2. Aliments envasats
3. Vestit i calçat
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126. Podria dir-nos on realitza habitualment les activitats següents?

Lloc de realització
00002. Al mateix barri de residència
00003. En un altre barri del mateix municipi de residència
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l.
70000. Indistintament
00000. No realitza aquest tipus d‟activitat habitualment

1. Assistència a cinemes
2. Assistència a teatres
3. Assistència a museus i exposicions
4. Restaurants
5. Oci nocturn (bars i discoteques)

127. Podria dir-nos si practica actualment algun esport?
1. Sí, un esport
2. Sí, dos o més esports
3. No practica esport

→ Passar a la pregunta 129

Només per a les persones que practiquen actualment algun esport

128. Quin tipus d’instal·lació o espai utilitza habitualment per practicar esport? (Si practica més d‟un esport actualment,
respongui amb relació al que practica més assíduament.)
1. Instal·lació municipal o pública
2. Centre d‟ensenyament
3. Club o associació esportiva
4. Centre esportiu privat
5. Centre de treball d‟empresa no esportiva

6. A casa
7. Espais públics (carrers, places, muntanyes, bars, etc.)
8. Espais privats a l‟aire lliure (pistes d‟esquí, circuit de motos,
etc.)
A un altre lloc. Especifiqui’l: __________________________
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G. RELACIONS SOCIALS
Per a totes les persones

129. Durant les darreres quatre setmanes i sense comptar les persones de la seva llar, amb quina freqüència...
Freqüència de relació
(Mostri targeta 10)
1. Cada dia
2. Una o diverses vegades a la setmana
3. Una o diverses vegades al mes
4. Cap dia
0. No té familiars, veïns...

1. Es va trobar amb familiars?
2. Va parlar per telèfon (trucades o sms) amb familiars?
3. Es va comunicar per Internet (e-mail, xarxes socials, xats, etc.) amb familiars?
4. Es va trobar amb amics/igues?
5. Va parlar per telèfon (trucades o sms) amb amics/igues?
6. Es va comunicar per Internet (e-mail, xarxes socials, xats, etc.) amb amics/igues?
7. Es va trobar amb la seva parella? (Només si no conviu amb ell/a.)
8. Va parlar per telèfon (trucades o sms) amb la seva parella? (Només si no conviu
amb ell/a.)
9. Es va comunicar per Internet (e-mail, xarxes socials, xats, etc.) amb la seva
parella? (Només si no conviu amb ell/a.)
10. Es va trobar amb companys/es de feina o d‟estudis durant el seu temps lliure?
11. Va conversar amb veïns/es sobre algun tema en particular?
12. Va realitzar alguna activitat amb companys/es de club, associació, etc.?
→ Si no s‟ha relacionat cap dia amb ningú, passar a la pregunta 131

Només per a les persones que s’han relacionat amb algú durant les darreres quatre setmanes

130. Em podria dir on viuen les persones amb qui es va relacionar les darreres quatre setmanes?
Entrevistador/a: Si la persona entrevistada es va relacionar amb diferents persones que formen part de la mateixa categoria, pregunti per
aquells que siguin més importants per a ell/a.

Localització
00001. A la mateixa escala
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.

1. Familiars
2. Amics/igues
3. Parella (si no forma part de la seva llar)
4. Companys/es de feina o estudis
5. Companys/es de clubs, associacions, sindicats...
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Per a totes les persones

131. Podria valorar en una escala del 0 al 10 en quina mesura li seria fàcil o difícil demanar ajuda a algú de fora de la llar

per afrontar els problemes següents? (Tingui en compte que 0 significa “Molta dificultat” i 10 significa “Molta facilitat”.) En cas que
hagi tingut darrerament alguna d’aquestes dificultats, indiqui’m també a quina persona va acudir en primer lloc?

Dificultat

Valoració

Patiment de la
dificultat
1. Sí
2. No → Finalitza ítem

Persones a qui va acudir
01. Pares
02. Parella
03. Germans
04. Germanes
05. Fills
06. Filles
07. Altres familiars

08. Amics/igues
09. Veïns/es
10. Companys/es de feina
11. Professionals (excloent metge)
12. Serveis públics
13. Ningú

1. Malaltia (excloent metge)
2. Manca de recursos econòmics
3. Problemes personals i afectius
4. Recerca de feina

132. Pertany a alguna o algunes de les entitats associatives següents? En cas afirmatiu, hi participa activament?
Pertinença
1. Sí, hi pertany i hi participa activament
2. Sí, hi pertany, però no hi participa
3. No hi pertany

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, etc.
12. Casal d‟avis
13. Casal de joves, esplai, escoltes
14. Associació cultural (corals, cercles d‟art, etc.)
15. Un altre tipus d‟associació. Especifiqui-la:
_______________________________________________
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H. SALUT I AUTONOMIA

133. Com diria que és el seu estat de salut en general?
Entrevistador/a: Mostri la targeta 11.
1. Molt bo
2. Bo
3. Regular
4. Dolent
5. Molt dolent

134. Vostè té alguna limitació i/o impediment que li dificulti la realització d’activitats bàsiques de la vida diària? (Ens
referim a limitacions que l‟afectin de manera permanent.) Si és que sí, rep l’ajut d’alguna persona?
Dificultat
(Mostri targeta 12)
1. Cap dificultat → Finalitza ítem
2. Alguna dificultat
3. Molta dificultat
4. No pot fer-ho

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

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

135. Té vostè algun certificat de reconeixement de discapacitat?
1. Sí. Indiqui‟n el grau: __________%
2. No

136. Té vostè algun grau/nivell de dependència reconegut?
1. Sí, Grau I - Dependència moderada
2. Sí, Grau II - Dependència severa
3. Sí, Grau III - Gran dependència
4. No

137. Per acabar, quin és el seu grau de satisfacció global amb la seva vida en el moment actual? (Valori en una escala del 0
al 10. Tingui en compte que 0 significa “Absolutament insatisfet” i 10 significa “Molt satisfet”.)
Valoració: ___________________
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I.

FITXA D’OBSERVACIÓ

138. En quina llengua s’ha desenvolupat l’entrevista?
1. Català
2. Castellà
3. Ambdues, predominant el català
4. Ambdues, predominant el castellà
Una altra llengua. Especifiqui-la:___________________________

139. Lloc de realització de l’entrevista.
1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Bar o similar
4. Carrer o exterior
5. Lloc de treball
Un altre lloc. Especifiqui’l:___________________________

140. Presència de terceres persones durant l’entrevista.
1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fill/s i/o filla/es
5. Amics/igues
6. Veïns/es
7. Altres no familiars
8. Altres familiars

141. Valoració de les següents actituds de la persona enquestada. (Valori en una escala del 0 al 10. Tingui en compte que 0
significa “Molt poc” i 10 significa “Molt”.)

Valoració
1. Interès envers l‟enquesta
2. Facilitat a donar respostes
3. Grau de sinceritat
4. Existència d‟interrupcions

142. Observacions.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

34

