MODEL DE QÜESTIONARI EMQ 2006
P1. Quina és la seva situació professional?
1
2
3
4

Estudiant
Tasques de la llar
Jubilat
Pensionista

5
6

P4. Quina és la seva professió?
1 Taxistes i xofers d'automòbils
2 Conductors d'autobús/autocar
3 Conductors camió/furgoneta

Ocupat
No ocupat

6a Ha treballat abans

4
5
6
7

6b Busca la 1a feina

7 Altres
9 Ns/Nc

4a Invalidesa permanent
4b Sense invalidesa permanent

P2. Va sortir de casa ahir?
1 Sí (núm. D dslaçaments)

Conductors motocicleta/ciclomotor
Representants de comerç i tècnics de vendes
Altres professions______
Ns/Nc

P5. Quants desplaçaments fa de promig en un dia feiner?

___
Si en fa més de 9 i és persona ocupada passa a P3

a. Municipi de residència

___

b. Resta de seva comarca
c. Catalunya, fora de la seva comarca
d. Fora de Catalunya

___
___ Indicar els desplaçaments segons comarca
___

En altre cas passa a P8

2 No (per quin motiu)
(Passa a P16 )
(Si és dilluns començar de nou P2)

1
2
3
4
5
9

P6. Com es desplaça habitualment en aquesta activitat professional?
1 A peu
5 Cotxe (particular)
2 Transport públic (metro, bus, taxi usuari)
6 Cotxe (empresa)
3 Moto (particular)
7 Furgó/camió (particular)
4 Moto (empresa)
8 Furgó/camió (empresa)
9. Ns/Nc

Indisposició o baixa
Treballa al propi domicili
Vacances o dia de festa
No surt habitualment
No vol contestar
Altres:__________

P3. Va fer 7 o més desplaçaments relacionats amb la feina?
1 Sí (Passa a P4, qualificació "professional de la mobilitat")
2 No (Passa a P8)

Anada a la feina

P7. Com a professional de la mobilitat com va accedir al seu lloc de treball?

Va sortir des
de casa?

Municipi
origen i
adreça
origen
(en cas de no
sortir de casa)

Tornada de la feina

________

Origen del
desplaçamen
t en acabar
jornada
labora

________

________

Municipi
origen i
adreça
origen

________

Municipi lloc
de treball i
adreça
(en cas de no
tenir seu de
treball passa a
P9)

Hora sortida Minut sortida

________

________

Temps

(per ordre )

________

________

Municipi lloc
de treball i
adreça (en
Hora sortida Minut sortida
cas de no
tenir seu de
treball passa
a P9)
________

Mitjans de
transport
emprats

________

________

________

On va
aparcar el
cotxe?
(per a cadascun
(en cas
dels mitjans de
d'haver
(en cas d'haver transport públic
emprats)
utilitzat el
utilitzat cotxe
transport públic)
conductor)
Mitjans de
transport
públics
emprats

________

________

Mitjans de
transport
Mitjans de
públics
transport
emprats (en
emprats (per cas d'haver
ordre )
utilitzat el
transport
públic)

Temps

________

________

________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)

Títol

Títol
(per a
cadascun
dels mitjans
de transport
públic
emprats)
________

________

________

On va
aparcar el
cotxe? (en
cas d'haver
utilitzat cotxe
conductor)
________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)
________

Desplaçament

P8. Origen, motiu, destinació, horia d'inici, minuts i mitjà de transport per a cada desplaçament que va realitzar

1
2
Etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
98
99

Municipi
El 1er despl.
origen i
el va
adreça origen
realitzar des
(en cas de no
de casa?
sortir de casa)

________
________
________

________
________
________

Motiu

________
________
________

Codificació motius
Tornada a domicili
Anar a la feina
Anar a l'escola / universitat
Formació complementària no reglada
Compres quotidianes
Compres no quotidianes
Metge
Visita amic / familar
Acompanyar a altres persones
Gestions de feina
Gestions personals
Àpat, no d'oci
Activitats esportives
Activitats culturals
Altres activitats d'oci
Passeig
Tornada a segona residència
Tornada hotel
Tornada a domicili d'altres
Altres motius _________
Ns/Nc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
98
99

Municipi i
adreça
Hora sortida
destinació

________
________
________

________
________
________

Codificació mitjans de transport
A peu
Autobús urbà
Autobús interurbà
Metro
Tramvia
FGC
Renfe rodalies
Autobús empresa
Autobús escolar
Autobús (excursions)
Taxi
Cotxe conductor
Cotxe acompanyant
Moto conductor
Moto acompanyant
Bicicleta
Furgoneta / camió
Tren regional / llarg recorregut
Avió
Altres _________
Ns/ Nc

Minut
sortida

Temps

________
________
________

________
________
________

1
2

Mitjans de
Títol
On va
transport
(per a
Mitjans de
aparcar el
públics
cadascun
transport emprats (en
cotxe? (en
dels mitjans
cas d'haver
emprats
cas d'haver
de transport
utilitzat cotxe
(per ordre )
utilitzat el
públic
conductor)
transport
emprats)
públic)
________
________
________

Codificació Títols de transport públic
Bitllet senzill
Títol integrat

2a

T-10

2b

títols mensuals (T-50/30,T-mes, T-familiar)

2c

títols trimestrals (T-Trimestre, T-Jove)

2d

altres títols integrats

3

Títol multiviatge d'un operador

3a

de 10 viatges

3b

mensual

3c

trimestral

3d

altres títols d'un operador

________
________
________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
99

________
________
________

________
________
________

Opció vial
(en cas
d'haver
utilitzat el
cotxe
conductor)

________
________
________

Codificació aparcament
Aparcament lliure al carrer
Aparcament en propietat, lloguer o concessió
Pàrking de pagament (per hores o minuts)
Zona blava
Àrea verda
Aparcament d'intercanvi
Aparcament només permès en nocturn o festiu
Aparcament gratuït en destinació (empleats, etc.)
No aparca, només para un moment
Ns/Nc

12

P9. Durant una setmana sense festes, quants
dies va (anar a la feina/ a classe)?

___

De mitjana, quantes vegades a de casa (a
la feina/classe) o torna?

Només a estudiants i actius ocupats

P10. Any i mes de naixement

_______

___

P11. Gènere
1 Home
2 Dona

P12. Situació pforessional actual o anterior per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Assalariat contracte indefinit
5 Empresari amb personal al seu càrrec
2 Assalariat contracte temporal
6 Membre cooperativa
3 Assalariat sense contracte
7 Presta ajut a activitat familari
4 Professional autònom
8 No ha treballat mai (passa a P15)
9 Altres ______

P20. Quin ús fa dels mitjans de transport?
___

0: mai o quasi mai / 1: de vegades / 2: sovint

1 A peu
2 Autobus urbà
3 Autobús interurbà
4 Metro
5 Tramvia
6 Renfe Rodalies
7 FGC
8 Tren regional / llarg recorregut
9 Taxi
10 Cotxe conductor
11 Moto conductor
12 Bicicleta
P21. Valori la satisfacció en l'ús dels mitjans que n'és usuari esporàdic o
habitual: (0: nul.la satisfacció / 1: plena satisfacció)

P13. Càrrec actual o anterior per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Directiu / tècnic
4 Treballador no qualificat
2 Venedor / administratiu
5 Altres _____
3 Treballador qualificat

P22. Utilitza més el vehicle privat o el transport públic?
Estudiants i ocupats es refereix als desplaçaments per estudis o feina
Per a la resta de situacions professionals desplaçaments en dia feiner

P14. Sector d'activitat actual per a persones aturades, jubilats i pensionistes
1 Agricultura, ramaderia, pesca
5 Sanitat i serveis socials
2 Construcció
6 Educació
3 Indústria
7 Administració pública
4 Comerç i serveis fiancers
8 Altres _____

P15. Nivell d'estudis acabats
1 Sense estudis
2 Estudis primaris abats

P16. Té permís de conduir?
a. Ciclomotor
b. Moto
c. Cotxe

1. Vehicle privat
2. Transport públic
3. Els usa igualment
4. No els usa
P23. Quines qüestions fan que utilitzi la moto/cotxe com a mode de
transport habitual en lloc del tranport públic? (si utilitza més el vehicle privat)

3 Estudis secundaris acabats
4 Estudis universtaris acats
5 Altres _____

1
1
1

Sí
Sí
Sí

No
No
No

2
2
2

P17. Disposa dels següents vehicles, i quants?
a. Ciclomotor/ moto
1
b. Cotxe
1
c. Bicicleta
1
d. Altres ________

Sí
Sí
Sí

No
No
No

2
2
2

0: No és un motiu 1: és un motiu (0 molt poc important a 10 molt important)

a L'estalvi de temps
b Haver de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva
c La disponibilitat d'aparcament en destinació
d La seguretat o la sensació de protecció
e El menor cost
f No hi ha cap alternativa en transport públic
g Les alternatives en transport públic tenen poca freqüència
h Les alternative en tranport públic tenen massa transbordaments
i El confort o benestar de viatjar en vehicle privat
Altres:_________ ( passa a P25)

P18. Ingresos mensuals familars
1 Inferiors a 1.000€
2 Entre 1.000 i 2.000€
3 Entre 2.000 i 3.000€

4 Entre 3.000 i 4.000€
5 Entre 4.000 i 5.000€
6 Més de 5.000€
7 Ns/Nc

P19. Nombre de membres de la familia

___

P24. Quines qüestions fan que vostè utilizi el tren, metro,
tramvia, bus com a mode habitual de transport en lloc d'un
0: No és un motiu 1: és un motiu (0 molt poc important a 10 molt important)

P26. En els darrers 12 mesos, ha sol.licitat informació sobre serveis de
transport públic?
1 Sí
Freqüència
Canal

a. El menor temps de desplaçament amb transport públic

6

No

1

Molt de tant en tant

1 Tel. informació Gencat (012)

5

Web ajuntaments

b. La freqüència de pas

(passa P27)

2

Entre 1 i 4 cops al mes

2 Tel.d'informació local

6

Web operador de transport

3

Més de 4 cops al mes

3 Tel. operador de transport

7 TV / Ràdio

4

8 Revistes o diaris

c. La fiabilitat i puntualitat del servei
d. La distància d'accés a les parades/estacions

Web Gencat

e. La seguretat o el baix risc de tenir un accident és un motiu

9 Altres______

f. El menor cost és un motiu

h. La dificultat per trobar aparcament o la congestió

P27. En els darrers 12 mesos, ha sol.licitat informació sobre com anar en algun lloc o sobre l'estat del
trànsit?
1 Sí
Freqüència
Canal

i. El confort o benestar de viatjar en transport públic

6

g. El menor impacte ambiental

Altres__________
P25. Quant acostuma a gastar mensualment?
1
2
3
4
5
6

Transport públic (si usa algun transport públic)
Taxi (si usa taxi)
Benzina o gasoil (si usa vehicle privat conductor)
Aparcament fix prop de casa (si usa vehicle privat a conductor)
Aparcaments diversos llunys de casa (si usa vehicle privat conductor)
Peatges (si usa vehicle privat conductor)

No

1

Molt de tant en tant

1 Tel. informació Gencat (012)

5

Web ajuntaments

2

Entre 1 i 4 cops al mes

2 Tel.d'informació local

6

Web operador de transport

3

Més de 4 cops al mes

3 Tel. operador de transport

7 TV / Ràdio

4

8 Revistes o diaris

Web Gencat

9 Altres______

13

