Qüestionari de la llar
Número de qüestionari
Número de llar
Número d’ordre del membre de la llar
Àmbit territorial
Comarca
Municipi
Districte municipal
Secció censal
Hora d’inici
Hora d’acabament
Data 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 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 s’hi 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, del 21 de maig, d’estadística de Catalunya,
articles 38 i 39.
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B. HABITATGE PRINCIPAL
B.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’HABITATGE PRINCIPAL
1. Classe d’habitatge i tipus d’edifici.
Entrevistador/a: Marqui l’opció adequada segons l’habitatge i el tipus d’edifici. En cas de dubte, pregunti-ho a la persona informant.
1. Habitatge unifamiliar independent
2. Habitatge unifamiliar adossat o casa aparellada
3. Pis o apartament en un edifici de menys de 10 habitatges
4. Pis o apartament en un edifici amb 10 o més habitatges
5. Habitatge situat en un edifici destinat principalment a altres finalitats (col·legi, oficina, taller, etc.)
6. Un altre tipus d’habitatge (barraca, cabana, etc.)

2. Nombre de plantes sobre rasant on està situat l’habitatge.
Nombre de plantes sobre rasant: ________________

3. Quantes habitacions té l’habitatge?
Entrevistador/a: Tingui en compte els aclariments següents:
• S’hi han d’incloure: dormitoris, menjadors, salons, sales d’estar, així com cuines quan tinguin 4 m2 o més. També s’hi inclouran: trasters,
soterranis i golfes que, tenint 4 m2 o més i accés des de l’interior de l’habitatge, siguin utilitzats amb finalitats residencials.
• Se n’han d’excloure: banys o lavabos, terrasses, passadissos, vestíbuls, vestidors, rebosts i aquelles habitacions utilitzades exclusivament
per a usos professionals, així com les cuines quan tinguin menys de 4 m2.
Nombre d’habitacions: ____________

4. Quina és la superfície útil de l’habitatge? (S’entén per superfície útil habitable la compresa dins dels murs exteriors de l’habitatge,
exclosos els espais comuns.)
Superfície útil:

________________ m²

5. Aproximadament, quin és l'any d’acabament de la seva construcció?
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. De 2001 a 2005
11. Després de 2005
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6. Disposa aquest habitatge de...
Disponibilitat
1. Sí, col·lectiva
1. Instal·lacions de calefacció? (Especifiqui’n el tipus.)

2. Sí, individual
3. No té instal·lació de calefacció, però sí algun aparell que permet
escalfar alguna habitació (p. ex.: radiadors elèctrics)
4. No té cap aparell de calefacció

2. Instal·lacions d’aire condicionat? (S’hi inclouen aparells portàtils
d’aire condicionat, però no ventiladors.)
3. Aigua corrent calenta?
4. Vàter fora de casa?
5. Vàter dins de casa?
6. Dutxa o banyera?
7. Ascensor? (Es refereix a la finca, no a l’habitatge particular.)

1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No

7. I dels espais següents?
Disponibilitat
1. Sí, individual
1. Jardí, pati o hort

2. Sí, col·lectiu
3. Sí, tant individual com col·lectiu
4. No en disposa
1. Sí, individual

2. Piscina o altres instal·lacions esportives

2. Sí, col·lectiu
3. Sí, tant individual com col·lectiu
4. No en disposa
1. Sí, individual

3. Garatge o plaça d'aparcament dins de l'edifici o de la finca

2. Sí, col·lectiu
3. No en disposa

4. Traster

1. Sí
2. No
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8. El seu habitatge té algun dels problemes següents?
Existència del
problema
1.Sí
2.No

1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura en terres, marcs de finestres o portes
2. Problemes a l’estructura/aluminosi
3. Manca d’espai
4. Manca de llum natural
5. Manca d’ascensor
6. Un altre problema. Especifiqui’l:

9.

Pot mantenir el seu habitatge a una temperatura suficientment càlida durant els mesos freds?
1. Sí
2. No

10. Pot mantenir el seu habitatge a una temperatura suficientment fresca durant els mesos d’estiu?
1. Sí
2. No

B.2. RÈGIM DE TINENÇA I DESPESES DE L’HABITATGE PRINCIPAL
11. Quin dels següents és el règim de tinença de l’habitatge…
Entrevistador/a: Llegeixi a la persona informant els nou tipus possibles de règims i, si pregunta o dubta, pot ajudar-lo amb els aclariments
següents:
• Propietat a preu de mercat: Quan l’habitatge ha estat comprat a preu de mercat per un membre de la llar, tot i que no estigui totalment
pagat.
• Propietat a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb protecció oficial: Quan l’habitatge ha estat comprat per un membre de la
llar a un preu inferior al de mercat per estar qualificat com a habitatge amb protecció oficial, tot i que no estigui totalment pagat.
• Propietat per herència o donació: Quan l’habitatge pertany a un membre de la llar que l’ha rebut per herència o donació, fins i tot quan
encara no sigui el titular legal, però sí ho sigui de mode natural degut a que el titular hagi mort, emigrat, etc.
• Lloguer o relloguer a preu de mercat: Quan algun membre de la llar pagui pel seu ús una quantitat a preu de mercat, tot i que
posteriorment li sigui restituït tot o una part de l’import per una empresa, una institució, la família o altres.
• Lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per contracte de renda antiga: Quan algun membre de la llar paga pel seu ús una
quantitat inferior al preu de mercat per tractar-se d’un contracte de renda antiga (contracte indefinit anterior a la Llei d’arrendaments urbans
de 1985).
• Lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb protecció oficial o social: Quan algun membre de la llar paga
pel seu ús una quantitat inferior al preu de mercat per tractar-se d’un habitatge amb protecció oficial o d’un habitatge social de lloguer.
• Cessió gratuïta: Quan la llar no paga lloguer perquè l’habitatge li ha estat facilitat per algun familiar o persona que no és membre de la llar,
per una institució, empresa o altres. No s’hi inclou aquí el cas en què la llar pagui un lloguer, tot i que li sigui restituït per qualsevol institució,
empresa o persona que no sigui membre de la llar.
1. En propietat a preu de mercat
2. En propietat a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb protecció oficial
3. En propietat per herència o donació
4. Un altre tipus de règim de propietat
5. En lloguer o relloguer a preu de mercat
6. En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per contracte de renda antiga
7. En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat per ser un habitatge amb
protecció oficial o social
8. Un altre tipus de règim de lloguer o relloguer
9. En cessió gratuïta
→ Passar a la pregunta 29

Passar a la pregunta 12

Passar a la pregunta 24
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B.2.1. Habitatge principal en propietat
Només per a les llars propietàries del seu habitatge
12. Quin any va adquirir l’habitatge?
Entrevistador/a: Si la persona informant diu el nombre d’anys que fa que va adquirir l’habitatge, estimi l’any en què va ser adquirit i anoti’l.
Any: __________________

13. La seva llar té actualment pagaments pendents de préstecs hipotecaris o d’algun altre tipus sol·licitats per a la
compra d’aquest habitatge o per fer-hi obres o millores?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 22

Només per a les llars amb pagaments hipotecaris pendents
14. Quin any li va ser concedit el préstec? (Si ha renovat o renegociat el prèstec, aquesta pregunta i les que segueixen a continuació
es refereixen al prèstec actual.)

Any: __________________ → Si l’any és anterior al 2010, passar a la pregunta 16

Només per a les llars amb préstecs hipotecaris firmats durant l’any 2010
15. Quin mes va començar a pagar el préstec?
Mes: ____________________
00. Encara no ha començat a pagar

16. Quin any finalitza el prèstec? (Si hi ha més d’un prèstec anoti l’any de finalització del que sigui de més gran quantia.)
Any: ___________________

17. Em pot dir l’import de l’últim rebut mensual del préstec, incloent l’amortització i els interessos, tot i que sigui
aproximadament?
Import: ___________________

18. Coneix l’import dels interessos que ha pagat en el darrer rebut mensual per aquest préstec? (Si us plau, no consideri
la part destinada a l’amortització.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 20

Només per a les llars que saben la xifra d’interessos
19. Quin és l’import mensual d’aquests interessos?
Import: ____________________ €

→ Si contesta, passar a la pregunta 22
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Només per a les llars que no saben la xifra d’interessos exacta
20. Tot i no conèixer la xifra exacta, em podria dir aproximadament l’interval en què es troba l’import
mitjà mensual dels interessos pagats per aquest préstec?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 22

21. A quin dels següents intervals correspon…
Entrevistador/a: Mostri la targeta 2.
01. Fins a 9 €
02. Més de 9 € i fins a 20 €
03. Més de 20 € i fins a 40 €
04. Més de 40 € i fins a 80 €
05. Més de 80 € i fins a 125 €
06. Més de 125 € i fins a 170 €
07. Més de 170 € i fins a 250 €

08. Més de 250 € i fins a 420 €
09. Més de 420 € i fins a 830 €
10. Més de 830 € i fins a 1.250 €
11. Més de 1.250 € i fins a 2.080 €
12. Més de 2.080 € i fins a 4.200 €
13. Més de 4.200 €

Per a totes les llars amb habitatge en règim de propietat
22. Quin lloguer mensual creu que hauria de pagar per un habitatge com aquest? (Si no ho sap, doni una xifra aproximada.
Inclogui les despeses comunitàries, però no les de mobiliari, calefacció, electricitat, aigua, etc.)

Import mensual: ____________________ €

23. A continuació li preguntaré si la seva llar ha de fer front a algunes depeses relacionades amb aquest habitatge. Si
és que sí, m’hauria de dir la periodicitat amb què paguen el rebut i la despesa habitual aproximada.
Entrevistador/a: Si la despesa està inclosa en un altre dels següents conceptes –per exemple, l’aigua inclosa al rebut de la comunitat– marqui
NO a l’ítem corresponent.
Amb quina periodicitat la
paguen?
1. Mensual
2. Bimensual
3. Trimestral
4. Semestral
5. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la.

Té la llar la despesa de…

Quin n’és l’import
habitual
aproximadament?

1. Aigua?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

2. Electricitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

3. Gas o altres combustibles?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

4. Comunitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

5. IBI?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

6. Taxes de clavegueram, escombraries i altres impostos
municipals?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

7. Assegurança de la llar? (Si pot digui’m només la part del
continent.)

1. Només continent
2. Continent i contingut
3. No → Finalitza ítem
4. No sap → Finalitza ítem

€

→ Passar a la pregunta 32
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B.2.2. Habitatge principal en règim de lloguer
Només per a les llars amb habitatge en règim de lloguer
24. Quin any va llogar l’habitatge?
Entrevistador/a: Si la persona informant diu el nombre d’anys que fa que va llogar l’habitatge, estimi l’any en què va ser llogat i anoti’l.
Any: __________________

25. Quin és el tipus de contracte de lloguer?
1. Contracte indefinit (renda antiga)
2. Contracte a termini
3. Contracte a termini amb opció a compra
4. Sense contracte
Un altre tipus de contracte. Especifíqui’l:_________________________

26. Quin ha estat l’import del lloguer d’aquest habitatge en el darrer mes? (Refereixi’s a l’últim rebut i exclogui’n, si és possible,
les despeses de comunitat, aigua, reparacions, etc. en cas que hi estiguin incloses. Tingui en compte que, a més del que paga la llar pel
lloguer, s’han d’incloure les ajudes de qualsevol procedència per fer-hi front, tot i que no les rebi la llar i siguin lliurades directament a
l’arrendatari.)
Import mensual del lloguer: ____________________ €

→ Les llars que han respost a la pregunta 11 “En lloguer o relloguer a preu de
mercat”, passar a la pregunta 28

Només per a les llars amb habitatges en règim de lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat
27. Quin lloguer mensual creu que hauria de pagar per un habitatge com aquest? (Si no ho sap, doni una xifra aproximada.
Inclogui les despeses comunitàries, però no les de mobiliari, calefacció, electricitat, aigua, etc.)

Import mensual:

____________________ €

Només per a les llars amb habitatge en règim de lloguer
28. A continuació li preguntaré si la seva llar ha de fer front a algunes depeses relacionades amb aquest habitatge. Si la
llar té aquesta despesa, contesti que sí la té, tot i que estigui inclosa en el lloguer facilitat anteriorment. Si no està
inclosa en el lloguer, li demano la periodicitat amb què paguen el rebut i la despesa habitual aproximada.
Entrevistador/a: Si la despesa està inclosa en un altre dels conceptes següents –per exemple, l’aigua inclosa al rebut de la comunitat– marqui
NO a l’ítem corresponent.
Està inclosa al lloguer
abans facilitat?
1. Sí → Finalitza ítem
2. No

Té la llar la despesa de…

Amb quina periodicitat la
paguen?
1. Mensual
2. Bimensual
3. Trimestral
4. Semestral
5. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la.

Quin n’és l’import
habitual
aproximadament?

1. Aigua?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

2. Electricitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

3. Gas o altres combustibles?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

4. Comunitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

5. IBI?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

6. Taxes de clavegueram,
escombraries i altres impostos
municipals?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

7. Assegurança de la llar? (Si
pot digui’m només la part del
continent.)

1. Només continent
2. Continent i contingut
3. No → Finalitza ítem
4. No sap → Finalitza ítem

€
→ Passar a la pregunta 32

7

B.2.3. Habitatge principal en cessió gratuïta
Només per a les llars residents en un habitatge cedit
29. Quin any va ser cedit l’habitatge?
Entrevistador/a: Si la persona informant diu el nombre d’anys que fa que va ser cedit l’habitatge, estimi l’any en què va ser cedit i anoti’l.

Any: __________________

30. Quin lloguer mensual creu que hauria de pagar per un habitatge com aquest? (Si no ho sap doni una xifra aproximada.
Inclogui les despeses comunitàries, però no les de mobiliari, calefacció, electricitat, aigua, etc.)
Import mensual: ____________________ €

31. A continuació li preguntaré si la seva llar ha de fer front a algunes depeses relacionades amb aquest habitatge. Si és
que sí, m’hauria de dir la periodicitat amb què paguen el rebut i la despesa habitual aproximada.
Entrevistador/a: Si la despesa està inclosa en un altre dels conceptes següents –per exemple, l’aigua inclosa al rebut de la comunitat– marqui
NO a l’ítem corresponent.
Amb quina periodicitat la
paguen?

Quin n’és l’import habitual
aproximadament?

1. Mensual
2. Bimensual
3. Trimestral
4. Semestral
5. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la.

Té la llar la despesa de…

1. Aigua?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

2. Electricitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

3. Gas o altres combustibles?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

4. Comunitat?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

5. IBI?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

6. Taxes de clavegueram, escombraries i altres
impostos municipals?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

€

7. Assegurança de la llar? (Si pot digui’m només la
part del continent.)

1. Només continent
2. Continent i contingut
3. No → Finalitza ítem
4. No sap → Finalitza ítem

€

B.2.4. Prestacions i ajudes a la despesa de l’habitatge
Per a totes les llars
32. Durant el 2010, la seva llar va rebre alguna prestació, subsidi o altres ajudes en metàl·lic, procedents de fons públics
per fer front a les despeses totals de l’habitatge?
Entrevistador/a: Tingui en compte els aclariments següents:
• S’hi inclouen les ajudes que concedeix una autoritat pública a un ocupant-propietari per alleujar les seves despeses corrents relacionades
amb l’habitatge. Per a la concessió d’aquestes ajudes, les llars han de complir uns requisits de recursos econòmics.
• No s’hi inclouen els habitatges amb protecció oficial, ni els guanys que es puguin obtenir per la desgravació fiscal derivada de la compra o
el lloguer d’un habitatge o per l’obtenció de préstecs amb tipus d’interès reduït.
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 34
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Només per a les llars que van rebre alguna ajuda pública econòmica per fer front a les despeses de l’habitatge durant el
2010
33. Em pot dir la periodicitat i l’import de les ajudes que va rebre la seva llar durant l’any 2010? (Si us plau, inclogui les
ajudes pagades directament al prestador.)
A. Quina és la periodicitat de l’ajuda?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: ____________________________________
B. Quin és (va ser) l’import?

____________________ €

C. Quantes vegades el va rebre l’any 2010?

____________________ vegades

B.3. EQUIPAMENTS DE LA LLAR
Per a totes les llars
34. 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

35. A la seva llar, tenen (o es poden permetre tenir) els equipaments següents?

Equipaments

Disponibilitat

S’ho poden permetre?

1. Rentadora

1. Sí → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

2. Rentaplats

1. Sí → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

3. Televisor en color

1. Sí → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

4. Telèfon (fix o mòbil)

1. Sí → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

5. Ordinador (portàtil o sobretaula)

1. Sí. Quants? ________ → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

6. Connexió a Internet

1. Sí → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

7. Automòbil (s’hi inclou el cotxe d’empresa
disponible per a ús personal)

1. Sí. Quants? ________ → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

8. Ciclomotor o motocicleta

1. Sí. Quants? ________ → Finalitza ítem
2. No

1. Sí
2. No

→Si no disposa de vehicles de motor, passar a la pregunta 37
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Només per a les llars que disposen de vehicles de motor
36. Indiqui les principals característiques d’ús dels vehicles de què disposa la seva llar.
Identifiqui el vehicle...

Tipus de vehicle
1. Cotxe
2. Moto

Lloc d’aparcament en el domicili
1. Garatge en propietat
2. Garatge en lloguer
3. A la via pública
Un altre lloc. Especifiqui’l.

Membre de la llar que el fa servir
habitualment
Nº d’ordre: _________
70. Compartit
80. Un membre d’una altra llar

Vehicle 1
Vehicle 2
Vehicle 3
Vehicle 4

C. SEGONA RESIDÈNCIA

Per a totes les llars
37. A la seva llar, disposen de segona residència?
1. Sí. Quantes: ___________
2. No
→ Passar a la pregunta 41

Només per a les llars que disposin de segona residència
38. Quin règim de tinença té d’aquesta segona residència? (Si en disposa de més d’una s’ha de referir a la que utilitza més
habitualment.)

1. Propietat comprada amb pagaments hipotecaris pendents
2. Propietat comprada sense pagaments hipotecaris pendents
3. Propietat no comprada (herència, donació familiar, etc.)
4. Lloguer durant tot l’any

Passar a la pregunta 40

5. Lloguer per temporades
6. Cessió gratuïta per part de familiars, amics/igues o empresa
Una altra situació. Especifiqui-la: ________________________________

Per a les llars amb segona residència de propietat amb pagaments hipotecaris pendents
39. Quin any finalitza el prèstec?
Any: ___________________
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40. On està situada?
00003. Al mateix municipi de residència
En un altre municipi de Catalunya. Especifiqui’l: ______________________________
60000. Fora de Catalunya. Especifiqui província/país: ______________________________

D. INGRESSOS

D.1. INGRESSOS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL
Per a totes les llars
41. La seva llar va rebre algun ingrés procedent del sistema públic d’assistència social o d’alguna institució sense ànim
de lucre al llarg de l’any 2010?
Entrevistador/a: Tingui en compte els aclariments següents:
• S’hi inclouen ajudes a la llar per catàstrofes naturals, campanyes contra la pobresa, etc.
• No s’hi inclouen ajudes per atendre a circumstàncies individuals, atès que ja es recullen en el qüestionari individual de la persona concreta.
Tampoc s’hi inclouen ajudes a l’habitatge procedents de fons públics o ajudes a menors, perquè es recullen en altres apartats d’aquest
qüestionari.
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 43

Només per a les llars que han rebut algun ingrés d’assistència social durant el 2010
42. Digui’m la periodicitat i l’import d’aquests ingressos rebuts durant el 2010.
A. Quina és la periodicitat dels ingressos?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: __________________________________________
B. Quin va ser l’import? _____________________ €
C. Quantes vegades el va rebre a l’any 2010? _____________________ vegades

D.2. INGRESSOS PER RENDES DE LA PROPIETAT
Per a totes les llars
43. Algun membre de la llar va tenir ingressos per propietats llogades durant l’any 2010? (Es refereix als lloguers de
propietats com ara pisos, cases, habitacions, places d’aparcament, locals, solars, terrenys amb o sense construccions agrícoles, etc. Si
algun membre de la llar és empresari, treballador independent o membre d’alguna societat, no consideri les possibles rendes de la propietat
corresponents al negoci.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 48
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Només per a les llars que van rebre algun ingrés procedent de rendes de la propietat durant el 2010
44. Sap quins van ser els ingressos nets totals que van rebre per aquest concepte l’any 2010?
Entrevistador/a: Tingui en compte els aclariments següents:
• Nets: Fa referència al fet que dels ingressos bruts es dedueixin les despeses generades per aquestes propietats com ara interessos de
préstecs, despeses comunitàries, reparacions, assegurances, etc., així com els impostos o retencions que gravin aquestes propietats.
• Totals: Vol dir de totes les propietats i de tots els membres de la llar.
1. Sí. Import: ______________________ €
2. No

→ Passar a la pregunta 46

Només per a les llars que no saben la xifra de rendes exacta
45. Tot i que no en conegui la xifra exacta, em podria dir aproximadament l’interval en el qual es troben
els ingressos nets totals que van rebre per aquest concepte durant l’any 2010?
Entrevistador/a: Mostri la targeta 3.

1. Fins a 200 €
2. Més de 200 € i fins a 500 €
3. Més de 500 € i fins a 1.000 €
4. Més de 1.000 € i fins a 2.000 €
5. Més de 2.000 € i fins a 3.000 €
6. Més de 3.000 € i fins a 5.000 €
7. Més de 5.000 € i fins a 7.000 €
8. Més de 7.000 € i fins a 10.000 €
9. Més de 10.000 € i fins a 15.000 €
10. Més de 15.000 € i fins a 25.000 €
11. Més de 25.000 €

46. Aquests ingressos estaven subjectes a retencions per impostos?
Entrevistador/a: En el cas de lloguer a empreses o professionals anoti SÍ.
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 48

47. Quin és l’import de les retencions per impostos? (Si no coneix el valor exacte, si us plau doni un valor aproximat.)
Import: ______________________ €

D.3. TRANSFERÈNCIES ENTRE LLARS
Per a totes les llars
Entrevistador/a: Llegeixi a la persona informant el text que segueix per ajudar a complimentar correctament les properes preguntes referents a
transferències: “A continuació li preguntaré per transferències de diners lliurades i rebudes per la llar. Ens referim als enviaments
regulars de diners a altres persones que no són membres de la llar, per exemple a fills/es, cònjuges i excònjuges. Consideri que han de
ser enviaments regulars (per exemple, no s’hi inclouen regals d’aniversari, Nadal, etc.), tampoc no es consideren enviaments realitzats
entre membres de la llar.”

48. Algun membre de la seva llar va lliurar diners de manera regular a membres d’altres llars durant el 2010 en concepte
de pensions d’aliments a fills/es o de pensions compensatòries al cònjuge? (Consideri tant les obligatòries com les
voluntàries.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 50
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Només per a les llars que van lliurar transferències en concepte de pensions d’aliments a fills/es o de pensions
compensatòries al cònjuge a altres llars durant el 2010
49. Digui’m la periodicitat i l’import d’aquests lliuraments realitzats durant l’any 2010. (Si va enviar diners a més d’una
persona, consideri el total.)

A. Quina va ser la periodicitat dels lliuraments?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: _____________________________________
B. Quin va ser l’import? __________________________ €
C. Quantes vegades els va realitzar l’any 2010? ________________ vegades

Per a totes les llars
50. Algun membre de la seva llar va lliurar diners de manera regular a membres d’altres llars, per altres conceptes, el
2010?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 52

Només per a les llars que van lliurar diners de manera regular per altres conceptes a altres llars durant el 2010
51. Digui’m la periodicitat i l’import d’aquests lliuraments realitzats l’any 2010. (Si va enviar diners a més d’una persona,
consideri el total.)

A. Quina va ser la periodicitat dels lliuraments?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: ____________________________________
B. Quin va ser l’import? _________________________ €
C. Quantes vegades els va realitzar l’any 2010? ________________ vegades

Per a totes les llars
52. Algun membre de la llar va rebre de manera regular lliuraments monetaris d’altres llars durant el 2010 en concepte
de pensions d’aliments a fills/es o pensions compensatòries al cònjuge? (Consideri tant les obligatòries com les voluntàries.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 54

Només per a les llars que van rebre transferències en conceptes de pensions d’aliments a fills/es o pensions
compensatòries al cònjuge d’altres llars durant el 2010
53. Me’n podria dir la periodicitat i l’import rebut l’any 2010? (Si va rebre diners a més d’una persona, consideri el total.)
A. Quina va ser la periodicitat de les transferències?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: _________________________________
B. Quin va ser l’import? ___________________________ €
C. Quantes vegades les va rebre l’any 2010? __________________ vegades

13

54. Algun membre de la llar va rebre de manera regular enviaments monetaris d’altres llars per altres conceptes l’any
2010?
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 56

Només per a les llars que van rebre altres tipus de transferències d’altres llars durant el 2010
55. Me’n podria dir la periodicitat i l’import rebut l’any 2010? (Si va rebre diners de més d’una persona, consideri el total.)
A. Quina va ser la periodicitat de les transferències?
1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat. Especifiqui-la: _________________________________
B. Quin va ser l’import? ___________________________ €
C. Quantes vegades les va rebre l’any 2010? __________________ vegades

D.4. INGRESSOS DELS MENORS DE 16 ANYS L’ANY 2010
Només per a les llars on hi ha almenys un membre menor de 16 anys
56. Algun dels menors de 16 anys va tenir alguna font d’ingressos l’any 2010? (No consideri els diners rebuts d’altres membres
de la llar.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 58

Només per a les llars on hi ha algun membre menor de 16 anys que va tenir una font d’ingressos l’any 2010
57. Em podria dir l’import net d’aquests ingressos l’any 2010? (Si hi ha més d’un menor amb ingressos m’ho pot dir per separat o
en conjunt, com li resulti més fàcil, i pot dir-me la dada amb la periodicitat que prefereixi. Si no coneix la xifra exacta, si us plau doni un valor
aproximat.)

Ingrés

Quina va ser la
periodicitat de l’ingrés?

Quin va ser l’import
net?

1. Quinzenal
2. Mensual
3. Anual
Una altra periodicitat.
Especifiqui-la.

Quantes vegades el
va rebre l’any
2010?

Aquests ingressos van
estar subjectes a
retencions per
impostos?

Quina va ser la
retenció
associada a
aquest import?

1. Sí
2. No → Finalitza ítem

1.

€

€

2.

€

€

3.

€

€
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D.5. AUTOCONSUM
Per a totes les llars
58. Durant el 2010 la seva llar va consumir aliments o begudes (fruites, hortalisses, oli, vi, etc) que no es van comprar
perquè procedien del propi hort, jardí, granja, etc. propietat d’algun membre de la llar? (No consideri els productes
d’explotacions agrícoles que ja hagin estat inclosos als ingressos del treball per compte propi.)
1. Sí
2. No

→ Passar a la pregunta 60

Només per a les llars que van consumir productes no comprats l’any 2010
59. Quin valor de mercat aproximat tenien aquests productes?
Entrevistador/a: Anoti, només dels productes que ha consumit, l’import total que hauria pagat per haver comprat els productes al comerç de la
seva zona.

Productes

Valor

1. Cereals (pa, arròs, farina, etc.)

€

2. Carns i derivats (tot tipus de carns, embotits, pernil, etc.)

€

3. Peix

€

4. Llet

€

5. Formatge

€

6. Ous

€

7. Oli i greixos (oli, mantega, margarina, etc.)

€

8. Fruites

€

9. Hortalisses, patates i altres tubercles

€

10. Vins

€

11. Altres aliments o begudes (iogurts, mel, confitures, etc.)

€

E. SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA LLAR

Per a totes les llars
60. Em pot dir si la seva llar es pot permetre:
Capacitat
1. Sí
2. No

1. Anar de vacances, almenys una setmana a l’any?
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies?
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos?
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61. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos la seva llar s’ha endarrerit en el pagament d’algun rebut o quota de les
despeses següents, degut a dificultats econòmiques?
Impagaments
1. Sí, només una vegada
2. Sí, dues vegades o més
3. No
0. No ha de realitzar aquest tipus de pagament

1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge principal
2. Compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els préstecs hipotecaris per
a segones residències, però no consideri el préstec hipotecari sol·licitat per a la
compra de l’habitatge principal)
3. Rebut del lloguer de l’habitatge principal
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.)

62. En relació amb el total d’ingressos nets mensuals de la seva llar, com acostuma a arribar a final de mes?
Entrevistador/a: Mostri la targeta 4.
1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat
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F. FITXA D’OBSERVACIÓ

63. 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:___________________________

64. 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:___________________________

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

66. Valoració de les següents actituds de la persona entrevistada. (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

67. Observacions.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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