
  

Bon dia/tarda, em dic   i sóc entrevistador/a de l’empresa_____. Estem realitzant una 
enquesta sobre temes d’actualitat de Catalunya.  

Hem triat aquesta llar a l’atzar per fer una entrevista i sol·licitem la seva col·laboració per tal 
que respongui a una sèrie de preguntes. Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

Les informacions que us demanem són per a l’elaboració d’un estudi d’opinió oficial. L’Administració 
o el personal de l’Administració que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir-vos 
l’anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
Teniu dret a no respondre totes les preguntes. 

ENQUESTADOR/A: presentar-se com a enquestador/a de l’empresa. NOMÉS si pregunten qui ha encarregat 
l’estudi direm Centre d’Estudis d’Opinió-Generalitat de Catalunya 

 

F1. Aquest és un domicili particular? 

1. Sí 
2. No         (FINALITZEU L’ENTREVISTA) 

Selector: Puc parlar, si us plau, amb <QUOTA>? 

1. Està present i accepta l’entrevista    FEU APLAÇAMENT 
2. Absència de persones a la llar (en aquell moment no es contacta amb ningú; ningú despenja el porter 

automàtic; ningú obre la porta,...):    FEU APLAÇAMENT 
3. Ocupat/ada (ara no pot):    FEU APLAÇAMENT 
102. Impossibilitat d'accedir a la unitat familiar (el/la porter/a que no deixa entrar; és infranquejable,...)

    ANEU A UNA ALTRA LLAR 
101. La persona seleccionada en quota no hi és a casa o no està disponible en el període de 

camp (és impossible realitzar l'enquesta)   ANEU A UNA ALTRA LLAR 
103. No és una llar   ANEU A UNA ALTRA LLAR 
104. Segona residència, individus no empadronats  ANEU A UNA ALTRA LLAR 
105. Cap persona de la llar forma part de l’univers a entrevistar (<18 anys i/o no nacionalitat) 

    ANEU A UNA ALTRA LLAR  
106. Quota completa   ANEU A UNA ALTRA LLAR 
107. Negativa directa de la llar    ANEU A UNA ALTRA LLAR 
108. Negativa home en quota   ANEU A UNA ALTRA LLAR 
109. Negativa dona en quota   ANEU A UNA ALTRA LLAR 
118. Altres negatives Especificar____________   ANEU A UNA ALTRA LLAR 

113. Enquesta anul·lada per l'enquestador/a. (Especificar)  ANEU A UNA ALTRA LLAR 

121. Enquesta abandonada per l'enquestat/ada. (Especificar)  ANEU A UNA ALTRA LLAR 

122. Negativa CEO-Generalitat.    ANEU A UNA ALTRA LLAR 

123. Negativa No vol ser gravat/ada.    ANEU A UNA ALTRA LLAR 

ENQUESTADOR/A: adaptació a la llengua de la persona entrevistada, en el cas de que digui que li és 
indiferent 
Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà?  

1. Català        PASSEU A QST. CATALÀ 
2. Castellà       PASSEU A QST. CASTELLÀ 
3. Li és indiferent 

 

F2. Està vostè empadronat/ada en aquest municipi? 

1. Sí 
2. No         (FINALITZEU L’ENTREVISTA) 
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F3. Té vostè la ciutadania espanyola? 

1. Sí, tinc la ciutadania (espanyola)  
2. Sí, tinc la ciutadania i una altra 
3. No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger)  

Q1. Vostè és?  

ENQUESTADOR/A: ANOTEU EL SEXE. SI NO ES DISTINGEIX, PREGUNTEU: 

1. Home 
2. Dona 

 

Q2. Digui'm la seva edat, si us plau  

PROGRAMADOR/A: SI AL CONFIRMAR L’EDAT DE LA PERSONA SELECCIONADA TÉ MENYS DE 18 
ANYS, L’ENQUESTA NO ÉS VÀLIDA 

  

PROGRAMADOR/A: RECODIFICACIÓ AUTOMÀTICA REALITZADA PEL SISTEMA: 

1. De 18 a 24 anys 
2. De 25 a 34 anys 
3. De 35 a 49 anys 
4. De 50 a 64 anys 
5. 65 anys o més 

C0. Em podria dir on va néixer? 
Espontània. Precodificació en pantalla. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Catalunya 
2. Altres comunitats autònomes 
3. Unió Europea 
4. Resta del món 
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I. HABITS QUOTIDIANS 

 
P1a. Em podria dir vostè a quina hora es lleva un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

_____________ 
 
97. No té una rutina fixa 
99. No contesta 

 
 
P1b. I a quina hora fa l’esmorzar principal un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

_____________ 
 
97. No té una rutina fixa 

 99. No contesta 
 
 
P1c. A quina hora dina un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P1d. A quina hora berena un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ______________ 
  
 96. No bereno 

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P1e. I a quina hora sopa un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

_____________ 
 
97. No té una rutina fixa 

 99. No contesta 
 
 
P1f. A quina hora acostuma a anar a dormir un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
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P2a. I el cap de setmana, a quina hora acostuma a llevar-se? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P2b. I a quina hora acostuma a esmorzar? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P2c. I a quina hora acostuma a dinar? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P2d. I a quina hora acostuma a berenar? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ______________ 
  
 96. No bereno 

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P2e. I a quina hora acostuma a sopar? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P2f. I a quina hora acostuma a anar a dormir? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
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P3a. I un dia festiu, a quina hora acostuma a llevar-se? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
P3b. I a quina hora acostuma a anar a dormir les vigílies de festius? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
 
P4a. En general, quantes hores acostuma a dormir un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 

97. No té una rutina fixa 
 99. No contesta 
 
P4b. I en general, quantes hores acostuma a dormir el cap de setmana? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
97. No té una rutina fixa 

 99. No contesta 
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II. JORNADA LABORAL 

 
P5. De la següent llista de característiques, digui’m quin és el grau d’importància que li 
atribueix vostè a cadascuna d’elles en un lloc de feina: 

Llegir opcions de resposta. Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 P5a. L’estabilitat de la feina 
 P5b. Que sigui un treball interessant 
 P5c. Que tinguin un bon horari 
 P5d. Que sigui un treball útil a la societat 
 P5e. Un salari alt 
 

1. Molt important  
2. Bastant important 
3. UNA MICA IMPORTANT (NO LLEGIR) 
4. Poc important 
5. Gens important 

   
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P6. Quina de les següents afirmacions descriu millor com es decideix (o decidia en el seu 
darrer treball) l’hora d’entrada i sortida a la seva feina? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. L’horari d’arribada i sortida el marca (o marcava) la seva empresa, sense possibilitats de 
canvi per la seva part  

2. Pot (o podia) decidir l’hora de començar i acabar la seva jornada laboral, dins de certs 
límits 

3. És (o era) lliure de decidir quan iniciar i acabar la seva jornada laboral 
  
 97. No ha treballat mai     (passar a P15)  
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P7. Com és (o era en el seu darrer treball) la seva jornada de feina habitual? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Contínua 
2. Partida (matí i tarda, fent una parada per dinar) 
3. Mixta (uns dies contínua i altres partida) 
4. Per torns 
5. No té (tenia) un horari fixe 

 
 96. Altres (especificar) 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P8. I està (o estava) vostè satisfet/a amb aquest tipus d’horari o li agradaria canviar-lo 
(hagués agradat canviar)? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Sí, està (estava) satisfet     (passar a P10) 
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2. No, li agradaria canviar-lo (hagués agradat canviar)  (passar a P9a, P9b, P9c) 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P9a. (FILTRAT PELS QUI HAN RESPOST 2 A LA P8). Quin tipus d’horari preferiria tenir en la 
seva situació actual? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Contínua  
2. Partida (matí i tarda, fent una parada per dinar) 
3. Per torns 
4. Sense horari fixe 
5. Mixta (uns dies contínua i altres partida) 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 

P9b. (FILTRAT PELS QUI HAN RESPOST 2 A LA P8). Tenint en compte el tipus de feina 
que realitza (o realitzava) la seva empresa, creu vostè que adequar l’horari a aquest tipus 
de jornada seria... 
Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Molt fàcil 
2. Bastant fàcil 
3. Bastant difícil 
4. Molt difícil 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 

P9c. (FILTRAT PELS QUI HAN RESPOST 2 A LA P8).  I creu vostè que, en aquest cas 
econòmicament, a l’empresa li aniria... 
Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Millor 
2. Igual 
3. Pitjor 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P10. A quina hora acaba (o acabava en el seu últim treball) habitualment la seva jornada 
laboral? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

______________ 
  

97. No té (tenia) una rutina fixa 
 99. No contesta 
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P11. I en el cas de poder triar, preferiria vostè entrar abans a treballar i sortir abans, quedar-
se igual o entrar més tard i sortir més tard? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Entrar i sortir abans 
2. Quedar-se igual 
3. Entrar més tard i sortir més tard 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P12. Amb quina freqüència acostuma (o acostumava en la seva darrera feina) a prolongar la 
seva jornada laboral, treballant més temps del que li correspon (o corresponia) segons el seu 
horari normal de feina? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Sempre, tots o gairebé tots els dies 
2. Com a mínim una vegada a la setmana 
3. Alguna vegada al mes 
4. Amb menys freqüència 
5. Mai 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P13. Quin és (o era en el seu darrer treball) el seu grau de satisfacció amb els següents 
aspectes relacionats amb el seu lloc de feina, en una escala de 0 a 10, on 0 significa 
totalment insatisfet i 10 totalment satisfet: 

Espontània. Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 P13a. Permisos per assumptes personals o cura de familiars 
 P13b. Jornada laboral i horaris 
 P13c. Flexibilitat d’horaris 
  
 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P14. En el cas que en el seu lloc de feina pogués escollir entre les tres alternatives següents, 
digui’m quina d’elles preferiria: 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Treballar més hores i guanyar més diners 
2. Treballar el mateix nombre d’hores i guanyar el mateix 
3. Treballar menys hores i guanyar menys diners 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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P15. Diria vostè, que en general, les empreses i centres de treball a Catalunya donen moltes 
facilitats, bastantes facilitats, poques o cap facilitat als seus treballadors/es per conciliar la 
seva vida laboral, personal i familiar? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Moltes facilitats 
2. Bastantes facilitats 
3. Poques facilitats 
4. Cap facilitat 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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III. HÀBITS QUOTIDIANS RELACIONATS AMB L’HORARI 

 
 
P16. Té vostè la sensació que habitualment dorm més o menys hores de les que necessita? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Més 
2. LES JUSTES (NO LLEGIR) 
3. Menys  

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P17. Entre setmana, al final del dia, té la sensació més aviat que... 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Li sobra temps 
2. NI LI SOBRA NI LI FALTA (NO LLEGIR) 
3. Li falta temps 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P18. Ara, podria dir-me amb quina freqüència li passen, en un dia de la seva vida normal 
entre setmana, les següents situacions: 

Llegir opcions de resposta. Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 P18a. Al final del dia acabo molt cansat/ada de la meva activitat 
 P18b. Acostumo a estar fent tasques domèstiques quan hauria d’estar dormint 
 P18c. Vaig a dormir molt tard perquè acostumo a quedar-me mirant la televisió 
 

1. Mai 
2. Gairebé mai 
3. Algunes vegades 
4. Freqüentment 
5. Sempre 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
 
P19a. (FILTRAT PELS QUI HAN RESPOST 1,2 o 3  A LA P6).  Quanta estona triga 
habitualment en anar i tornar a la feina? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
   
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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P19b. Normalment, quantes hores treballa al dia? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 

P19c. I vostè dina a casa o a la feina? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. A casa 
2. A la feina 

 
 96. Altres (especificar) 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 

 
 
P19d. Normalment, quantes hores treballa els caps de setmana? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 

P19e. Normalment, quantes hores treballa entre setmana fora del seu horari laboral? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P20a. En cas que vostè actualment estigui estudiant, quanta estona triga habitualment en 
anar i tornar del centre docent? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 97. No estudia      (passar a P21a) 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 

P20b. Normalment, quantes hores estudia al dia? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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P20c. Normalment, quantes hores estudia els caps de setmana? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P21a. Quant de temps destina habitualment a la vida domèstica, com atendre a la família en 
un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P21b. Quant de temps destina habitualment a la vida domèstica, com atendre a la família en 
un dia de cap de setmana? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P22a. Quant de temps destina habitualment a fer tasques domèstiques en un dia de cada 
dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 97. No en faig mai 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P22b. Quant de temps destina habitualment a fer tasques domèstiques en un dia de cap de 
setmana? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
  
 97. No en faig mai 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P23. Quant de temps destina habitualment a veure la televisió en un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
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 97. No tinc televisió 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P24. Quant de temps destina habitualment a internet i les xarxes socials en un dia de cada 
dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 97. No tinc internet 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P25. Quant de temps per a vostè disposa en un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P26. Quant de temps per al consum cultural, com escoltar música, llegir, anar al cinema o al 
teatre, disposa en un dia de cada dia? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P27. Quant de temps destina habitualment, en un dia de cada dia, a fer esport? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 ___________ 
 
 97. No faig esport 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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IV. REFORMA HORÀRIA 

 
P28. Les costums horàries d’altres països europeus són molt diferents a les nostres, allà es 
menja abans, se surt abans de la feina, es sopa més aviat i la gent va a dormir més d’hora. Si 
vostè pogués escollir, preferiria avançar els horaris adaptant-los als horaris d’altres països 
europeus o mantenir-los com fins ara? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Avançar-los 
2. LI ÉS INDIFERENT (NO LLEGIR) 
3. Mantenir-los com fins ara  

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P29. Darrerament s’està parlant molt sobre si les televisions haurien d’avançar la seva 
programació per les nits, de manera que els programes de major audiència comencessin i 
acabessin una hora abans. En les seves circumstàncies actuals, vostè preferiria avançar una 
hora la programació o mantenir-la com fins ara? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Avançar-la 
2. LI ÉS INDIFERENT (NO LLEGIR) 
3. Mantenir-la com fins ara  

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P30. Segons alguns experts, tenint en compte les hores de sol, hauríem d’avançar el nostre 
horari una hora com a Canàries. Està vostè més aviat d’acord en adaptar el nostre horari 
avançant-lo una hora, o mantenir l’horari com en l’actualitat? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Adaptar l’horari, avançant-lo una hora 
2. LI ÉS INDIFERENT (NO LLEGIR) 
3. Mantenir l’horari com en l’actualitat  

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P31. Està vostè molt, bastant, poc o gens d’acord amb les següents afirmacions: 

Llegir opcions de resposta. Aleatori. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 P31a. Vaig just/a de son 
 P31b. Hauria de dormir més 
 P31c. Els horaris personals que tinc m’estressen 
 P31d. La programació de la televisió decideix a quina hora vaig a dormir 
 P31e. Voldria tenir temps per a les meves coses 
 P31f. El clima determina els horaris 
 P31g. La cultura determina els horaris 
 P31h. Cal canviar l’hora dues vegades l’any per estalviar energia 
 P31i. Tinc dificultats per conciliar la vida laboral i la personal 
 P31j. El telèfon mòbil, internet i/o les xarxes socials em treuen molt temps 
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 P31k. Prefereixo que hi hagi més llum natural al matí que no pas al vespre 
 P31l. Hauria de millorar la gestió del meu temps 
 

1. Molt d’acord 
2. Bastant d’acord 
3. NI D’ACORD NI EN DESACORD (NO LLEGIR) 
4. Poc d’acord 
5. Gens d’acord 

 
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
P32. Si disposés de més temps per a vostè, a què el dedicaria? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. A aficions personals 
2. A activitats culturals 
3. A vida associativa, voluntariat 
4. El dedicaria a la família i a les amistats 
5. El dedicaria a treballar i estudiar 
6. A dormir 
7. JA DISPOSO DE SUFICIENT TEMPS PER MI (NO LLEGIR) 

 
96. Altres (especificar) 

 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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V. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

 

C1. Quan es parla de política normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. Vostè 
com es defineix d’extrema esquerra, esquerra, centre-esquerra, centre, centre-dreta, dreta o 
extrema dreta? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA  
 

1. Extrema esquerra 
2. Esquerra 
3. Centre-esquerra 
4. Centre 
5. Centre-dreta 
6. Dreta 
7. Extrema dreta 
 
98.  No ho sap 
99.  No contesta 

 
 
C3. Em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya?  

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 
2. CiU Convergència i Unió (ENQUESTADOR/A: AVIS AQUESTA COALICIÓ JA NO EXISTEIX. 

TORNEU-HO A PREGUNTAR) 
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
4. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 
5. ICV – EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
6. C’s Ciutadans. Partido de la Ciudadanía 
7. Reagrupament.cat  
8. SI Solidaritat Catalana per la Independència 
9. PxC Plataforma per Catalunya 
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 
11. UPyD Unión Progreso y Democracia 
12. Podemos 
13. Barcelona en Comú 
14. CDC Convergència Democràtica de Catalunya 
15. Junts pel Sí 
16. Catalunya sí que es pot 
17. PEdCAT 
18. En Comú Podem 
19. PACMA 

 
80. Altres partits (PROGRAMADOR/A: REGISTREU LITERAL) 

 93. Nul 
 94. En blanc 
 96. No va votar 
 97. No podia votar 

 98. No ho sap 
 99. No contesta 
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(PROGRAMACIÓ: EL 50% DE LA MOSTRA HA DE CONTESTAR C4A I EL 50% DE LA 
MOSTRA HA DE CONTESTAR EL C4B) 
 
C4a. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento... 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Només espanyol/a 
2. Més espanyola/a que català/ana 
3. Tan espanyol/a com català/ana 
4. Més català/ana que espanyol/a 
5. Només català/ana 

  
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
C4b. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento... 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Només català/ana 
2. Més català/ana que es espanyol/a 
3. Tan català/ana com espanyol/a 
4. Més espanyol/a que català/ana 
5. Només espanyol/a 

  
 98. No ho sap 
 99. No contesta 
 
 
C5a. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè 
considera com a pròpia. 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Català (valencià/balear) 
2. Castellà 
3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà 
4. Aranès 
 
80. Altres llengües o altres combinacions 
98. No ho sap 
99. No contesta 

C5b. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a? 
Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Català (valencià/balear) 
2. Castellà 
3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà 
4. Aranès 
 
80. Altres llengües o altres combinacions 
98. No ho sap 
99. No contesta 
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C5c. Pot indicar-me quina és la seva llengua habitual? Ens referim a la llengua que parla més 
sovint. 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 

1. Català (valencià/balear) 
2. Castellà 
3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà 
4. Aranès 
 
80. Altres llengües o altres combinacions 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 

C6b. (FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST 2, 3 o 4 A LA C0). I quin any va arribar a Catalunya 
per quedar-se?  

 Any d’arribada      |__|__|__|__|    

C7a. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? 

Espontània.  NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Catolicisme 
 2. Cristianisme evangèlic/protestant 
 3. Islam 

 4. Testimonis cristians de Jehovà 
 5. Budisme 
 6. Cristianisme ortodox 
 7. Judaisme 
 8. Cap: Agnosticisme 
 9. Cap: Ateisme 

 80. Altres 

 98. No ho sap 
 99. No contesta 

C7b. Podria dir-me si acudeix als actes de culte oficiós religiós d’alguna confessió, sense 
comptar les ocasions relacionades amb cerimònies de tipus social, com bodes, comunions o 
funerals? 

Llegir opcions. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Sí, un cop per setmana o més 
 2. Sí, algun cop al mes 
 3. Sí, algun cop a l’any 
 4. No, mai 

 98. No ho sap 
 99. No contesta 

 
C8. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Treballa        (passar a la C8b) 
2. No treballa      (passar a la C8a) 
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3. Està temporalment de baixa    (passar a la C8b) 
 
98. No ho sap 
99. No contesta  

 
C8a. (FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST 2 A LA C8). Vostè és...?  

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) 
2. Aturat/ada i ha treballat abans 
3. Pensionista (abans no ha treballat) 
4. Aturat/ada i busca la primera feina 
5. Estudiant 
6. Treball domèstic no remunerat 
 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 
C8b. (FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST 1 i 3 A LA C8). Vostè és...?  

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. Empresari/ària o professional amb assalariats/ades 
2. Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) 
3. Assalariat/ada indefinit/ida 
4. Assalariat/ada eventual o interí/ina 
5. Membre de cooperativa 
6. Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) 
 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 
C9. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit?  

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 
 

1. No sap llegir i escriure 
2. Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l’escola 
3. Va anar a l’escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental 
4. ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o 

d’Estudis Primaris 
5. Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU 
6. Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent 
7. Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent 
8. Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent 
9. Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) 
10. Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) 
11. Doctorat 

80. Altres (PROGRAMADOR/A: REGISTREU LITERAL) 
98. No ho sap 
99. No contesta 
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C10. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social? 
Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Classe baixa 
2. Classe mitjana-baixa 
3. Classe mitjana 
4. Classe mitjana-alta 
5. Classe alta 

 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 
 
C11. Aproximadament, quins són els ingressos familiars nets que entren cada mes a casa 
seva? (Tenint en compte tots els individus que aporten ingressos a la unitat familiar) 

Llegir opcions de resposta. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Inferiors a 1.000€ 
2. Entre 1.001€ i 2.000€ 
3. Entre 2.001€ i 3.000€ 
4. Entre 3.001€ i 4.000€ 
5. Entre 4.001€ i 5.000€ 
6. Més de 5.000€ 

 
98. No ho sap 
99. No contesta 
 
 

  

5. Qüestionari

Enquesta sobre els hàbits de vida dels catalans i el seu posicionament envers el 
projecte de reforma horària. 2016

/351REO 859



  

ENQUESTADOR/A: UNA VEGADA FINALITZADA L’ENTREVISTA, RESPONGUEU AQUESTES 
PREGUNTES 

E1. Enquestador/a, la persona entrevistada en algun moment de la conversa t’ha preguntat 
qui encarregava l’estudi?  

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Sí 
 2. No 

E2. Ha demanat la persona entrevistada aclariments respecte alguna pregunta?  

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Mai 
 2. Quasi mai 
 3. Alguna vegada 
 4. Sovint 
 5. Sempre 

E3. Has tingut la sensació que la persona entrevistada es mostrava reticent  a contestar 
alguna pregunta?  

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Mai 
 2. Quasi mai 
 3. Alguna vegada 
 4. Sovint 
 5. Sempre 

E4. Has tingut la sensació que la persona entrevistada intentava contestar les preguntes el 
millor que podia? 

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Mai 
 2. Quasi mai 
 3. Alguna vegada 
 4. Sovint 
 5. Sempre 

E5. Creus que la persona entrevistada entenia les preguntes? 

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Mai 
 2. Quasi mai 
 3. Alguna vegada 
 4. Sovint 
 5. Sempre 
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E6. Creus que la persona entrevistada ha estat molt, bastant, poc o gens sincera amb les 
seves respostes? 

Llegir categories. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Molt 
 2. Bastant 
 3. Poc 
 4. Gens 

E7. Hi havia alguna persona més present que interferís o interrompés l’entrevista? 

Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 

 1. Sí 
 2. No 

PROGRAMADOR/A: FILTRAT PELS QUE HAN RESPOST “1” A LA E7  

E8. Quina o quines persones?  

Espontània. MULTIRESPOSTA 

 1. Cònjuge / parella 
 2. Fills/es 
 3. Pares / sogres 
 4. Algun altre parent 
 5. Amics / veïns 
 6. Cuidadors  
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