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Qüestionari

REO

REO núm: 1032
Data: 30/08/2022



Enquestador/a: amb la gravació activada 

Enquestador/a: llegiu la presentació 

Bon dia/tarda, em dic __ i soc entrevistador de l’empresa_____. Estem realitzant un 

estudi sobre temes d’actualitat per a la Generalitat de Catalunya.  

Hem triat aquesta llar a l’atzar per fer una entrevista i sol·licitem la seva col·laboració. 

Les informacions que li demanem són per a l’elaboració d’un estudi d’opinió oficial. 

L’Administració o el personal de l’Administració que utilitzi aquesta informació està 

obligat per llei a garantir-vos l’anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal. Té dret a no respondre totes les preguntes. 

Les seves respostes seran tractades de forma anònima. 

Aquesta entrevista serà gravada i podrà ser escoltada per garantir que està sent 

realitzada correctament. Després de la gravació serà esborrada.  

Em confirma que n’ha estat informat/ada i que accepta fer l’enquesta en 

aquestes condicions que li acabo de llegir? 

(Indicador: CONSENTIMENT_GRAV) 

1. Sí, vull fer l’entrevista i no em fa res ser gravat  (Continueu l’entrevista amb la gravació 

activada) 

2. Sí, vull fer l’entrevista però no vull ser gravat (Seguiu amb l’entrevista; la gravació 

s’aturarà automàticament) 

3. No, no accepto fer l’entrevista (Finalitzeu l’entrevista) 

F1. Aquest és un domicili particular?  

(Indicador: DOMICILI) 

1. Sí 

2. No (Finalitzeu l’entrevista) 

Hi ha algú major d’edat que visqui en aquest domicili i que vulgui contestar 

l'enquesta? 

1. Està present i accepta l’entrevista 

103. No és una llar (oficines, consultes, negoci, ...) (Aneu a una altra llar) 

127. Els individus no resideixen habitualment a la llar (segona residència o altres) 
(Aneu a una altra llar) 

105. Cap persona de la llar forma part de l’univers a entrevistar  (<18 anys) (Aneu a una 

altra llar) 

106. Quota completa (cap membre disponible de la llar compleix el perfil amb quota 

oberta) (Aneu a una altra llar) 

108. Negativa home (Aneu a una altra llar)  

109. Negativa dona (Aneu a una altra llar) 

113. Enquesta anul·lada per l’enquestador/a. (Especifiqueu) (Aneu a una altra llar) 

118. Altres negatives (Especifiqueu) (Aneu a una altra llar) 

121. Enquesta abandonada per l’enquestat/ada. (Especifiqueu) (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) 

124. Negativa per la durada de l'enquesta (Aneu a una altra llar) 

125. Negativa. No vol ser gravat/ada. (Aneu a una altra llar) 

126. Enquesta abandonada per la durada de l'enquesta (Aneu a una altra llar) 

Enquestador/a: adaptació a la llengua de la persona entrevistada, en el cas que digui que li és 

indiferent seguiu amb la llengua de contacte 
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Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà? 

(Indicador: LLENGUA_ENQUESTA) 

1. Català (Passeu al qüestionari en català) 

2. Castellà (Passeu al qüestionari en castellà) 

3. Li és indiferent (Utilitzeu l’idioma de realització de l’enquesta) 

F2. Vostè resideix habitualment en aquesta llar? 

(Indicador: RESIDENCIA) 

1. Sí 

2. No (Finalitzeu l’entrevista) 

Q3. Em podria dir on va néixer?  

(Indicador: LLOC_NAIX) 

Programador/a: precodificació en pantalla 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Catalunya 

2. Altres comunitats autònomes 

5. Fora d’Espanya 

Q1. Sexe:  

(Indicador: SEXE) 

Enquestador/a en casos difícils de classificar, pregunteu. Si la resposta és no binaris o altres, 

pregunteu el sexe administratiu de la persona. 

1. Home 

2. Dona 

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

(Indicadors: EDAT; EDAT_GR) 

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 

HORA_PRIMERA_PREGUNTA  
Programador/a: introduïu aquesta variable oculta abans de la 1  

Programador/a: aleatoritzeu apartats I-IX 

I. TERRITORI I CATALUNYA 

1. Té algun familiar directe (pares, fills/es, germans/es) que resideixi fora de 

Catalunya? 

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT) 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta 

1. No 

2. Sí, pares 
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3. Sí, fills/es 

4. Sí, germans/es 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

2. (XGO_FAMILIARS_FORA_CAT =2,3,4) On resideix/en aquest/s familiar/s fora de 

Catalunya? 

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT_ON) 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta 

1. Estat espanyol 

2. Europa 

3. Estats Units i Canadà 

4. Amèrica Central i Amèrica Llatina 

5. Àsia 

6. Àfrica 

7. Oceania 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

3. (XGO_FAMILIARS_FORA_CAT =2,3,4) Quant temps fa que aquest/s familiar/s 

resideix/en fora de Catalunya? Indiqui el que faci més temps.  

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT_QUANT) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Menys de 5 anys 

2. Entre 5 i 10 anys 

3. Més de 10 anys 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

4. Ara parlem de canvis de municipi dins de Catalunya. Si hagués de canviar de 

municipi de residència, quin és el factor que més valoraria? 

(Indicador: VPD_FACTORS_CANVI_MUNI_RESI) 

Programador/a: aleatoritzeu codis 1-4 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Connectivitat digital (fibra òptica, ...) 

2. Connectivitat infraestructures viàries 

3. Transport públic 

4. Qualitat de vida (espais verds, natura, qualitat de l’aire, serveis bàsics, proximitat a 

l’entorn familiar) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

5. Quin és l'element que considera més necessari per a què la gent continuï 

vivint als pobles i no marxi a municipis més grans? 

(Indicador: VPD_MOTIU_VIURE_POBLE) 

Programador/a: aleatoritzeu codis 1-5 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Qualitat de l’accés a internet 
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2. Possibilitat de teletreballar 

3. Disposar de centre mèdic 

4. Disposar d’habitatge a preu assequible 

5. Disposar d’una escola/institut 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

6. Des del seu punt de vista, l’impacte del turisme al conjunt de la societat 

catalana és molt positiu, positiu, negatiu o molt negatiu: 

(Indicador: EMT_CONTRIBUCIO_TURISME_SOCIETAT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt positiu 

2. Positiu 

3. Ni positiu ni negatiu (No llegiu) 

4. Negatiu 

5. Molt negatiu 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

7. Ha sentit a parlar del Corredor Mediterrani ferroviari? 

(Indicador: VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

8. (VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI=1) En una escala de 0 a 10, on 0 és 

gens i 10 molt, fins a quin punt considera que és prioritari el Corredor 

Mediterrani ferroviari? 

(Indicador: VPD_CORREDOR_MEDITERRANI_PRIORITARI_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

9. (VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI_PRIORITARI_0_10=4,5,6,7,8,9,10) Quin 

d'aquests motius considera prioritari pel desenvolupament del Corredor 

Mediterrani ferroviari?  

(Indicador: VPD_MOTIU_CORREDOR_MEDITERRANI) 

Programador/a: aleatoritzeu codis 1,2,3 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Motius ambientals: lluita contra el canvi climàtic i la contaminació 

2. Motius econòmics: millora de la competitivitat de l'economia catalana 

3. Millora del trànsit: reducció de la circulació de camions per les autopistes 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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10. A dia d’avui, no hi ha un projecte per unir amb tren d’alta velocitat València 

amb Tarragona i Barcelona. Quina creu que és la principal raó? 

(Indicador: VPD_MOTIU_NO_AV_VAL_BCN) 

Programador/a: aleatoritzeu codis 1,2,3 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Qüestions polítiques 

2. Qüestions tècniques 

3. Qüestions econòmiques 

80. Altres (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

II. ECONOMIA I CONSUM 

11. Està vostè molt d’acord, d’acord, en desacord o molt en desacord amb les 

següents afirmacions: 

(Indicadors: ECO_ACORD_BAIXAR_IMPOSTOS; ECO_ACORD_TRIBUTS_FIN_UNICA; 

ECO_ACORD_IMPOSTOS_PEN_ACTIV; ECO_ACORD_LLUITA_FRAU_FISCAL) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Cal abaixar els impostos, encara que impliqui reduir serveis i prestacions 

b) Tots els impostos i tributs (municipals, de la Generalitat o estatals) s’haurien de 

poder pagar a través d’una finestreta única 

c) Les activitats que perjudiquen el medi ambient han de pagar més impostos  

d) S’ha d’intensificar la lluita contra el frau fiscal 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt d’acord 

2. D‘acord 

3. Ni d’acord ni en desacord (No llegiu) 

4. En desacord 

5. Molt en desacord 

98. No ho sap  (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

12. En relació als serveis bancaris, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolent i 

10 molt bo, com valora els següents elements:  

(Indicador: EMT_VAL_XARXA_OFICINES_0_10; EMT_VAL_HORARIS_0_10; 

EMT_VAL_ATENCIO_0_10; EMT_VAL_COMISSIONS_0_10; EMT_VAL_CONDICIONS_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) La xarxa d’oficines i caixers 

b) Els horaris d’atenció presencial 

c) L’atenció a la gent gran i amb dificultats tecnològiques 

d) La transparència i adequació de les comissions bancàries 

e) La claredat en les condicions de contractació de productes/serveis bancaris 

(targetes de crèdit, préstecs, fons d’inversió, assegurances...) 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  
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13. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment?  

(Indicador: SIT_LAB) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Treballa 

2. No treballa 

3. Està temporalment de baixa 

4. Està en un ERTO 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
 

Programador/a: un terç de la mostra serà assignada a respondre 

EMT_ACORD_REDUCCIO_SOU_0_10; l’altra terç de la mostra assignada a respondre  

EMT_ACORD_AMPLIACIO_JORNADA_0_10; l’altra terç de la mostra assignada a respondre 

EMT_ACORD_JORNADA_4_DIES_0_10. Gravar assignació. 

14. (SIT_LAB=1,3,4) Fins a quin punt estaria vostè disposat/ada a reduir 

proporcionalment sou i hores setmanals de feina per treballar 4 dies per 

setmana? Valori-ho en una escala de 0 a 10, on 0 és gens disposat/ada i 10 

totalment disposat/ada. 

(Indicador: EMT_ACORD_REDUCCIO_SOU_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

15. (SIT_LAB=1,3,4) Fins a quin punt estaria vostè disposat/ada a ampliar la 

jornada laboral diària, mantenint el sou per treballar 4 dies per setmana? Valori-

ho en una escala de 0 a 10, on 0 és gens disposat/ada i 10 totalment 

disposat/ada. 

(Indicador: EMT_ACORD_AMPLIACIO_JORNADA_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu) 

16. (SIT_LAB=1,3,4) Fins a quin punt estaria vostè disposat/ada a treballar 4 dies 

per setmana? Valori-ho en una escala de 0 a 10, on 0 és gens disposat/ada i 10 

totalment disposat/ada. 

(Indicador: EMT_ACORD_JORNADA_4_DIES_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu) 

17. (SIT_LAB=1,3,4) Abans de l’inici de la pandèmia, quants dies a la setmana 

teletreballava o treballava des de casa? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_PRECOVID) 

Programador/a: valors permesos 0-7 
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No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

18. (SIT_LAB=1,3,4) I actualment, quants dies per setmana teletreballa o treballa 

des de casa? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_POSTCOVID) 

Programador/a: valors permesos 0-7 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

19. (SIT_LAB=1,3,4) I quants dies voldria teletreballar o treballar des de casa a la 

setmana? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_POSTCOVID_DIES) 

Programador/a: valors permesos 0-7 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

20. (EMT_TELETREBALL_POSTCOVID =0) Creu que la seva feina és possible 

realitzar-la en format teletreball o des de casa? 

(Indicador: VPD_FEINA_POSSIBILITAT_TELETREBALL) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

21. (SIT_LAB=1,3,4) Creu que a l’empresa on treballa seria possible una jornada 

laboral de 4 dies? 

(Indicador: EMT_JORNADA_4_DIES_POSSIBLE) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

 

III. SEGURETAT I JUSTÍCIA 

22. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt considera 

que els Mossos d’Esquadra són una policia: 

(Indicador: INT_MOSSOS_PROPERS_0_10; INT_MOSSOS_COMPETENTS_0_10; 

INT_MOSSOS_CONFIABLES_0_10) 
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Programador/a: aleatoritzeu  

a) Propera al ciutadà 

b) Competent i eficaç 

c) En la qual es pot confiar 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

23. En una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolent i 10 molt bo, com valora el nivell 

de seguretat ciutadana: 

(Indicador: INT_VAL_SEGURETAT_CATALUNYA_0_10; 

INT_VAL_SEGURETAT_LOCAL_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Al seu barri o poble 

b) A Catalunya 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

24. En els darrers 12 mesos, vostè ha patit alguna estafa en contractar algun 

servei i/o fer alguna compra? 

(Indicador: INT_ESTAFAT_COMPRA) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

25. En els darrers 12 mesos, algú ha fet ús indegut dels seus comptes o targetes 

o de les seves dades personals? 

(Indicador: INT_ENGANYAT_US_DADES) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

26. Fins a quin punt considera vostè que els següents problemes estan 

generalitzats a Catalunya? Valori-ho en una escala 0 a 10, on 0 és gens i 10 és 

molt. 

(Indicador: INT_VAL_RACISME_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_INSEGURETAT_CIUTADANA_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_INCIVISME_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_VIOLENCIA_MASCLISTA_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_MALTRACTAMENT_GENT_GRAN_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_TERRORISME_GENERALITZAT_0_10; 
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VAL_TRAFIC_DROGUES_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_ESTAFES_INTERNET_GENERALITZAT_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) El racisme, la xenofòbia 

b) La inseguretat ciutadana (robatoris, agressions, etc.) 

c) Les conductes incíviques (brutícia, sorolls, grafits, ...) 

d) La violència masclista (d’homes contra dones) 

e) Els maltractaments a les persones grans 

f) El terrorisme 

g) El tràfic de drogues 

h) Les estafes a través d’internet 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

27. Si es produeix un incendi en l’edifici on vostè viu, sap què hauria de fer 

mentre espera l’arribada dels bombers? 

(Indicador: INT_QUE_FER_CAS_INCENDI) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

 

Programador/a: la meitat de la mostra ha de respondre 

INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_1 i l’altra meitat de la mostra ha de 

respondre INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_2. Gravar assignació. 

28. Està vostè molt, bastant, poc o gens d’acord amb què hi hagi més vigilància 

policial a les carreteres per controlar les infraccions de trànsit? 

(Indicador: INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_1) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

29. Està vostè molt, bastant, poc o gens d’acord amb què hi hagi més vigilància 

amb radars i multes a les carreteres per controlar les infraccions de trànsit? 

(Indicador: INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_2) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

98. No ho sap (No llegiu)  
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99. No contesta (No llegiu)  

IV. SOCIETAT 

30. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 totalment, en quina mesura està 

d’acord amb les següents afirmacions: 

(Indicador: PRE_ACORD_ESPORT_FEM_MITJANS_0_10; 

PRE_ACORD_ESPORT_IGUALTAT_COND_0_10; PRE_ACORD_ESPORT_CAR_0_10; 

PRE_ACORD_ESPORT_NO_ESPAIS_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) L’esport femení està ben representat als mitjans de comunicació  

b) Els homes i les dones tenen les mateixes oportunitats si volen practicar esport 

c) Practicar esport és car 

d) No tinc al meu abast instal·lacions adequades per practicar esport 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

31. En el darrer any, ha viscut alguna d’aquestes situacions en relació al seu 

cos o aspecte físic: 

(Indicador: IFE_PRESSIO_ESTETICA_COS; IFE_PRESSIO_ESTETICA_APATS; 

IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_ACTIVITATS; IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_ENCAIX; 

IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_TALLA; IFE_PRESSIO_ESTETICA_XXSS) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) M’he sentit insatisfet/a amb el meu cos quan me l’he mirat al mirall 

b) M’he saltat àpats o he fet dieta sense consell professional per raons estètiques 

c) He deixat de fer esport o d’anar a la platja o piscina per no mostrar el meu cos 

d) He deixat de fer activitats amb les meves amistats perquè no em sentia bé amb 

el meu cos 

e) M’ha fet sentir malament no trobar la meva talla de roba, o el fet que la talla 

que gasto habitualment sigui més petita en una botiga 

f) He rebut comentaris negatius o de menyspreu en relació al meu cos a les 

xarxes socials 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Mai 

2. Gairebé mai 

3. Alguna vegada 

4. Sovint 

5. Sempre 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

32. En el darrer any, ha patit algun tipus de discriminació?  

(Indicador: IFE_DISCRIMINACIO) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 
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99. No contesta (No llegiu) 

33. (IFE_DISCRIMINACIO=1) Indiqui els motius que s’apliquen en el seu cas: 

(Indicador: IFE_DISCRI_SEXE; IFE_DISCRI_ORIENTACIO_SEXUAL; IFE_DISCRI_ETNIA; 

IFE_DISCRI_MIGRANT; IFE_DISCRI_DISCAPACITAT; IFE_DISCRI_RELIGIO; 

IFE_DISCRI_EDAT; IFE_DISCRI_FISIC; IFE_DISCRI_LLENGUA; IFE_DISCRI_IDEOLOGIA; 

IFE_DISCI_SIT_ECO; IFE_DISCRI_LITERALS; IFE_DISCRI_NS; IFE_DISCRI_NC) 

Programador/a: aleatoritzeu 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta  

1. Sexe o gènere 

2. Orientació sexual (lesbiana, gay, bisexual) o identitat de gènere (persones no 

binàries, persones trans o intersex) 

3. Color de pell o origen ètnic 

4. Origen migrant 

5. Discapacitat 

6. Religió o creences religioses 

7. Edat 

8. Aparença física 

9. Llengua o identitat cultural 

10. Ideologia 

11. Situació econòmica 

80. Altres (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

34. (IFE_MOTIUS_DISCRIMINACIO=1-80) Va presentar alguna queixa o denúncia 

sobre la discriminació viscuda? 

(Indicador: IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

35. (IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO=1) On va presentar aquesta queixa o 

denúncia? 

(Indicador: IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_1; 

IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_2; IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_3) 

Programador/a: precodificació en pantalla 

No llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta  

1. A la policia 

2. A un Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) 

3. A un Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

4. A l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona 

5. A un altre servei públic municipal o de la Generalitat 

6. A una associació o organització social 

7. A un mitjà de comunicació 

8. Ho vaig explicar a les xarxes socials 

9. A un advocat/ada o servei jurídic privat 
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10. A un sindicat 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

36. En els darrers 12 mesos, la seva situació econòmica: 

(Indicador: DSO_SIT_ECO) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Ha millorat molt 

2. Ha millorat 

3. Està igual (No llegiu) 

4. Ha empitjorat 

5. Ha empitjorat molt 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

37. En els darrers 12 mesos, ha fet de voluntari/ària en alguna entitat sense ànim 

de lucre? 

(Indicador: DSO_VOLUNTARIAT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

38. En els darrers 12 mesos, ha necessitat rebre ajuda per tal de disposar 

d’aliments, roba o altres productes bàsics? 

(Indicador: DSO_NEC_AJUDA_BASICA) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

39. (DSO_NEC_AJUDA_BASICA =1) Qui li ha proporcionat l’ajut? 

(Indicador: DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_1; DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_2; 

DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_3) 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta  

1. Familiars, amistats o veïnat 

2. L’Administració Pública (Generalitat, Ajuntament, Consell Comarcal, Consorci de 

Serveis Socials) 

3. Entitats privades o religioses 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

40. En cas que vostè sigui, o que en el futur fos una persona dependent i 

necessités ajuda per realitzar les activitats de la vida diària, què preferiria? 

Ordeni per ordre de preferència. 

(Indicador: DSO_DEPENDENT_PREFERENCIA) 

4. Qúestionari

Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2022-1

13



Programador/a: aleatoritzeu 

Llegiu opcions de resposta – Ensenyeu tauleta  

1. Rebre ajut al domicili per part d'altres familiars, d'amistats, veïns o coneguts 

2. Rebre ajut a domicili per part de professionals 

3. Rebre ajut a domicili mitjançant suport tecnològic i robòtica (videoatenció; detectors 

de fum, foc, gas, fugues d'aigua; detectors de moviment, caigudes) 

4. Ser atès/a en una residència 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

IV. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

41. En un dia qualsevol, quins mitjans fa servir per informar-se de l’actualitat? 

(Indicador: CAC_FONT_INFO_TV; CAC_FONT_INFO_RADIO; CAC_FONT_INFO_PREMSA; 

CAC_FONT_INFO_MITJA_DIGITAL; CAC_FONT_INFO_WEB_TV; 

CAC_FONT_INFO_WEB_RADIO; CAC_FONT_INFO_WEB_PREMSA; 

CAC_FONT_INFO_XXSS; CAC_FONT_INFO_PODCAST; CAC_FONT_INFO_CAP; 

CAC_FONT_INFO_NS; CAC_FONT_INFO_NC) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Televisió 

b) Ràdio 

c) Premsa  

d) Mitjà digital 

e) Web d’una televisió 

f) Web d’una ràdio 

g) Web d’un diari 

h) Xarxes socials 

i) Pòdcast 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta  

1. Sí 

2. No 

96. No m’informo de l’actualitat (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

42. Quin canal de televisió o audiovisual mira més habitualment? 

(Indicador: CAC_TELEVISIO_HAB_1; CAC_TELEVISIO_HAB_1_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. La 1 

2. La 2 

3. TV3 

4. Canal 33 

5. Telecinco 

6. Antena 3 

7. Cuatro 

8. La Sexta 

9. Canal 3/24 

10. 8 tv 

11. Plataformes (Netflix, Filmin, HBO, Amazon) 

80. Altres (Especifiqueu) 
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96. No miro la televisió (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

43. (CAC_TELEVISIO_HAB_1=1-80) I quin altre canal de televisió o audiovisual mira 

més habitualment? 

(Indicador: CAC_TELEVISIO_HAB_2; CAC_TELEVISIO_HAB_2_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. La 1 

2. La 2 

3. TV3 

4. Canal 33 

5. Telecinco 

6. Antena 3 

7. Cuatro 

8. La Sexta 

9. Canal 3/24 

10. 8 tv 

11. Plataformes (Netflix, Filmin, HBO, Amazon) 

80. Altres (Especifiqueu) 

96. No tinc un altre canal habitual (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

44. Quina emissora de ràdio escolta més habitualment? 

(Indicador: CAC_RADIO_HAB_1; CAC_RADIO_HAB_1_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Catalunya Ràdio  

2. SER 

3. COPE 

4. Onda Cero 

5. Radio Nacional de España 

6. RAC1 

7. COM Ràdio 

8. Catalunya Informació 

9. Radio Teletaxi 

10. Onda Rambla  

11. RAC 105 

12. Ona Catalana 

13. Punto Radio 

80. Altres (Especifiqueu) 

96. No escolto la ràdio (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

45. (CAC_RADIO_HAB_1=1-80) I quina altra emissora de ràdio escolta més 

habitualment? 

(Indicador: CAC_RADIO_HAB_2; CAC_RADIO_HAB_2_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  
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1. Catalunya Ràdio  

2. SER 

3. COPE 

4. Onda Cero 

5. Radio Nacional de España 

6. RAC1 

7. COM Ràdio 

8. Catalunya Informació 

9. Radio Teletaxi 

10. Onda Rambla  

11. RAC 105 

12. Ona Catalana 

13. Punto Radio 

80. Altres (Especifiqueu) 

96. No tinc una altra emissora habitual (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

46. Quin tipus de contingut audiovisual mira amb més freqüència? 

(Indicador: CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL_1; CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL_1_LITERALS) 

Llegiu opcions de resposta – Una resposta  

1. Informació d’actualitat 

2. Entreteniment i humor 

3. Ficció (sèries i pel·lícules) 

4. Formació i documentals 

5. Esports i actualitat esportiva 

6. Cultura (música, cinema, teatre,...) 

7. Política 

80. Altres (No llegiu) 

96. Cap (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

47. (CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL_1=1-80) I algun altre contingut audiovisual que 

miri amb més freqüència? 

(Indicador: CAC_CONSUM_AUDOVISUAL_2; CAC_CONSUM_AUDOVISUAL_2_LITERALS) 

Llegiu opcions de resposta – Una resposta  

1. Informació d’actualitat 

2. Entreteniment i humor 

3. Ficció (sèries i pel·lícules) 

4. Formació i documentals 

5. Esports i actualitat esportiva 

6. Cultura (música, cinema, teatre,...) 

7. Política 

80. Altres (No llegiu) 

96. Cap altre contingut audiovisual (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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48. Quin mitjà de comunicació considera, en general, que aporta informació més 

creïble? 

(Indicador: CAC_MITJA_COMUNICACIO_CREDIBILITAT) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Televisió 

2. Ràdio 

3. Premsa  

4. Mitjà digital 

5. Xarxes socials 

96. Cap (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

49. Si vol fer arribar una queixa o denunciar un contingut audiovisual que 

considera inadequat, on s’adreçaria? 

(Indicador: CAC_QUEIXA_CONT_AUDIOV_ON; 

CAC_QUEIXA_CONT_AUDIOV_ON_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

2. Directament al mitjà 

3. Síndic de Greuges 

4. No em queixo mai (No llegiu) 

80. Altres (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

50. Per quins mitjans s’informa vostè de l’actualitat del seu municipi?  

(Indicador: CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_1; 

CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_2; CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_3) 

Llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta  

1. Per la televisió local 

2. Per la ràdio local 

3. Per la premsa local 

4. Per webs de mitjans locals 

80. Altres (No llegiu) 

96. No m’informo del que passa al meu municipi (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

51. Té vostè fills/es menors d’edat? 

(Indicador: CAC_TE_FILLS_MENORS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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52. (CAC_TE_FILLS_MENORS=1) Utilitza algun sistema per controlar l’accés dels 

seus fills/es menors a determinats continguts audiovisuals? 

(Indicador: CAC_SISTEMA_CONTROL_FILLS_CONT_AUDIOV) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí, amb programes de control parental 

2. Sí, de manera personal: fixar horaris, revisar historial de webs visitades, 

acompanyar-lo mentre estan mirant la tele o navegant, etc.  

3. No faig servir cap sistema  

80. Altres (No llegiu)  

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

VI. CULTURA I EDUCACIÓ 

53. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt creu que és 

important que els partits i les institucions de Catalunya es posin d’acord pels 

següents objectius: 

(Indicador: CLT_ACORD_POLITIC_CAT_CAST_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_ATES_CAT_CAST_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_CAT_MIGRANTS_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_AUGMENT_CONT_CULT_CAT_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Perquè tothom pugui saber català i castellà (i també aranès a l’Aran) 

b) Per garantir que tothom pugui ser atès (a l’Administració, als comerços, etc.) en 

català i castellà (i també aranès a l’Aran) 

c) Per reforçar l’ensenyament del català a les persones migrades 

d) Per incrementar l’oferta de continguts culturals, digitals i d’entreteniment en 

català (cinema, videojocs, etc.) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

54. És vostè soci/sòcia d’alguna associació cultural? 

(Indicador: CLT_PART_ASSOC_CULTURAL) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí, però no hi participo activament 

2. Sí, i hi participo activament 

3. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

55. Està molt, bastant, poc o gens d'acord amb què el Govern i les universitats 

impulsin un pla d'enfortiment de la llengua catalana a les universitats del nostre 

país? 

(Indicador: REU_ACORD_IMPULS_CAT_UNI) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 
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3. Poc 

4. Gens 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

56. Està molt, bastant, poc o gens d’acord amb la reducció de preus públics de 

la matrícula universitària de grau i màster? 

(Indicador: REU_ACORD_REDUCCIO_MATRICULES_UNI) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

VII. MEDI AMBIENT 

57. Sap vostè què és l’amiant? 

(Indicador: PRE_CONEIX_AMIANT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

58. (PRE_CONEIX_AMIANT=1) En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins 

a quin punt creu que són perilloses per la salut les instal·lacions fetes amb 

amiant? 

(Indicador: PRE_RISC_AMIANT_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

______________ 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

59. (PRE_CONEIX_AMIANT=1) Coneix instal·lacions del seu entorn immediat amb 

presència d’amiant? 

(Indicador: PRE_CONEIX_AMIANT_PROPER) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

60. Amb quin mitjà o mitjans es desplaça vostè habitualment? 

(Indicador: VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_1; 

VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_2; VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_3; 

VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_LITERALS) 
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No llegiu opcions de resposta – Més d’ una resposta 

1. A peu 

2. Amb bicicleta 

3. Amb bus 

4. Amb ferrocarrils de la Generalitat 

5. Amb rodalies Renfe 

6. Amb altres trens de Renfe 

7. Amb tramvia 

8. Amb cotxe 

9. Amb cotxe compartit de lloguer 

10. Amb taxi 

11. Amb moto 

12. Amb moto compartida de lloguer 

13. Amb patinet 

80. Altres (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

61. En una escala de 0 a 10, on 0 és molt insatisfet i 10 molt satisfet, com valora 

el seu grau de satisfacció del mode de mobilitat que utilitza habitualment?  

(Indicador: VPD_VAL_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

______________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu)  

62. L’impacte de la pandèmia li ha fet canviar l’opció del mitjà de transport en 

els seus desplaçaments habituals? 

(Indicador: VPD_COVID19_MODE_TRANSPORT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

63. Vostè utilitzaria més el transport públic si disposés de grans aparcaments a 

les entrades de les grans ciutats per deixar el cotxe i agafar el transport públic? 

(Indicador: VPD_US_TRANSPORT_PUBLIC_COMMUTAR_PRIVAT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  
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VIII. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

64. Valori en una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molta, quin és el seu grau de 

simpatia pels següents col·lectius professionals: 

(Indicador: VAL_MOSSOS_0_10; VAL_BOMBERS_0_10; VAL_PROFESSORAT_0_10; 

VAL_SANITARIS_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Mossos d’Esquadra 

b) Bombers 

c) Mestres i professors/es 

d) Professionals sanitaris 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

____________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

65. Segons vostè, els següents col·lectius obtenen una remuneració insuficient, 

adequada o excessiva per la feina que realitzen: 

(Indicador: REMUNERACIO_MOSSOS; REMUNERACIO_BOMBERS; 

REMUNERACIO_PROFESSORAT; REMUNERACIO_SANITARIS) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Mossos d’Esquadra 

b) Bombers 

c) Mestres i professors/es 

d) Professionals sanitaris 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Insuficient 

2. Adequada 

3. Excessiva 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

66. Quin salari creu vostè que cobren al mes, de mitjana, els següents grups de 

treballadors públics? 

(Indicador: SOU_MOSSOS; SOU_BOMBERS; SOU_MESTRES; SOU_INSTITUT; 

SOU_UNIVERSITAT; SOU_INFERMERES; SOU_METGES; 

SOU_TREBALLADORS_SOCIALS) 

Programador/a: aleatoritzeu 

Programador/a: rang de la resposta de 0 a 20.000€ 

a) Mossos d’Esquadra 

b) Bombers 

c) Mestres d’escola infantil i primària 

d) Professors d’institut 

e) Professors universitaris 

f) Infermeres 

g) Metges  

h) Treballadors/es socials 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

____________ 
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98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

 

IX. SALUT 

67. En una escala de 0 a 10, on 0 és cap i 10 molta, quina confiança té en el 

sistema públic de salut a Catalunya? 

(Indicador: SLT_CONFIANCA_SIST_SALUT_CAT_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

____________ 

98. No ho sap  (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

68. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 totalment, quin és el seu grau 

d’acord amb les següents afirmacions sobre la sanitat pública catalana: 

(Indicador: SLT_SERVEIS_QUALITAT_0_10; SLT_RESOL_SALUT_0_10; 

SLT_FACIL_ACCES_0_10; SLT_SATIS_ATENCIO_0_10) 

Programador/a: aleatoritzeu 

a) Presta serveis de qualitat 

b) Resol els problemes de salut 

c) L’accés és fàcil 

d) Estic satisfet/a amb l’atenció que rebo als centres de salut 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

____________ 

98. No ho sap  (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

69. Respecte al tractament amb antibiòtics, vostè... 

(Indicador: SLT_US_ANTIBIOTICS) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Només en prenc quan me’ls recepta el metge 

2. Si en tinc a casa, en prenc quan no em trobo bé (febre, tos, etc.) 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

70. Quina creu què és la principal conseqüència d’un consum inadequat 

d’antibiòtics a la població? 

(Indicador: SLT_CONSEQUENCIES_ANTIBIOTICS) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Generen addicció 

2. Produeixen efectes secundaris greus en la salut individual 

3. Els antibiòtics perden la seva efectivitat ja que alguns bacteris es tornen resistents 

als tractaments 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  
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71. Segons els seus coneixements, experiència i opinió, quins d’aquests factors 

determinen més la salut d’una persona: 

(Indicador: SLT_FACTOR_SALUT_1; SLT_FACTOR_SALUT_2; SLT_FACTOR_SALUT_3) 

Programador/a: aleatoritzeu 

Llegiu opcions de resposta – Màxim 3 respostes  

1. Ingressos econòmics 

2. Suport social econòmic 

3. Educació 

4. Estils de vida 

5. Serveis sanitaris 

6. Habitatge 

7. Entorn (qualitat de l’aire, aigua, entorn construït, espais verds) 

8. Alimentació 

9. Treball 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

 

Programador/a: la meitat de la mostra ha de respondre 

“SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS” i l’altra meitat de la mostra ha de respondre 

“SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_2”. Gravar assignació.  

72. Pel que fa a la publicitat de les begudes alcohòliques als mitjans de 

comunicació, vostè seria partidari/ària de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_1) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Permetre-la en tots els casos 

2. Només permetre la publicitat de cervesa i vi  

3. Prohibir-la en tots els casos 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

73. Pel que fa a la publicitat de les begudes alcohòliques als mitjans de 

comunicació, vostè seria partidari/ària de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_2) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Permetre-la en tots els casos 

2. Només permetre la publicitat de cervesa i vi com a la llei actual, que permet 

publicitat de begudes de menys de vint graus entre les 20.30 hores i les 6 hores del dia 

següent 

3. Prohibir-la en tots els casos 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

74. Pel que fa a la publicitat del joc amb diners i apostes als mitjans de 

comunicació, vostè seria partidari/ària de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_JOCS_MITJANS) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

1. Permetre-la en tots els casos 
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2. Permetre només la publicitat dels jocs amb diners (loteries, bingos i casinos en 

línia...) 

3. Permetre només la publicitat de les apostes (partits de futbol, hípiques...) 

4. Prohibir-la en tots els casos 

98. No ho sap (No llegiu)  

99. No contesta (No llegiu)  

X. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

75. Em podria dir per quin partit sent més simpatia? 
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT; SIMPATIA_PARTIT_LITERALS) 

Programador/a: precodificació en pantalla 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 

3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya 

6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania 

10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 

21. Junts per Catalunya 

22. Catalunya en Comú Podem 

23. Vox 

80. Altres partits (Especifiqueu) 

95. Cap (No llegiu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i 

apareixen a les taules estadístiques. Les formacions extraparlamentàries apareixen a les taules 

estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de resultats si % de resposta > a algun dels 

partits amb representació parlamentària 

76. (SIMPATIA_PARTIT=95, 98,99) I encara que no senti simpatia per cap partit, em 

podria dir a quin partit se sent més proper? 
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT_PROPER; SIMPATIA_PARTIT_PROPER_LITERALS) 

Programador/a: precodificació en pantalla  

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 

3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya 

6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania 

10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 

21. Junts per Catalunya 

22. Catalunya en Comú Podem 

23. Vox 

95. Cap (No llegiu) 

80. Altres partits (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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77. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i 

dreta. Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala del 0 al 10 on 0 és extrema 

esquerra i 10 extrema dreta? 

(Indicador: IDEOL_0_10) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta  

__________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

78. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada: em sento 

només espanyol/a, més espanyol/a que català/ana, tan espanyol/a com 

català/ana, més català/ana que espanyol/a o només català/ana?  

(Indicador: SENTIMENT_PERTINENCA) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Només espanyol/a 

2. Més espanyol/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 (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

79. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a? 

(Indicador: LLENGUA_PRIMERA; LLENGUA_PRIMERA_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Català (valencià/balear) 

2. Castellà 

3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà (No llegiu) 

4. Aranès 

80. Altres llengües o altres combinacions (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

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

(Indicador: RELIGIO; RELIGIO_LITERALS) 

No llegiu opcions de resposta – 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 (no es posiciona ni a favor ni en contra sobre l’existència d’un Déu) 

9. Cap: Ateisme (nega l’existència de Déu) 

80. Altres (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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81. (SIT_LAB=2) Vostè és...?  

(Indicador: SIT_LAB_NO_ACTIU) 

Llegiu 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 (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

82. (SIT_LAB=1, 3 i 4) Vostè és...?  

(Indicador: SIT_LAB_ACTIU) 

Llegiu 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 (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

83. (SIT_LAB=1,3 i 4 i SIT_LAB_NO_ACTIU=1 i 2) Treballa/va vostè en el sector públic, 

en el privat o en una organització privada sense afany de lucre (associació, ONG, 

etc.)? 

(Indicador: SECTOR) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sector públic (Administració Pública + empreses públiques) 

2. Sector privat 

3. Organització privada sense afany de lucre (ONG’S, associacions) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

84. (SIT_LAB =1, 3 i 4 i SIT_LAB_NO_ACTIU=1 i 2) I quina és la seva actual/última 

ocupació o ofici? És a dir, en què consisteix/consistia específicament la seva 

feina? Ens referim a la seva ocupació principal: aquella per la qual vostè 

obté/obtenia majors ingressos. 
(Indicador: OCUPACIO_CNO11_1; OCUPACIO_CNO11_1_LITERALS) 

Programador/a: precodificació en pantalla. La codificació de les ocupacions es realitzarà 

d’acord amb els codis de l’INE. 

https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf. En els codis 0, 13, 21, 22, 28, 

29, 33, 36, 37, 51, 56, 58, 59, 71, 83,84 i 94 cal obrir pantalla per especificar amb més detall la 

professió, amb la resta, que facin pantalla 1 (1 dígit) i pantalla 2( 2 dígits) de la cno11 

Enquestador/a: cal recollir suficient informació per poder codificar amb 3 dígits. (Precisar el 

màxim possible les activitats realitzades, Exemple: mecànic reparador d'automòbils, ajudant 

d'odontologia, professor d'ensenyament primari, etc.). 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Directors i gerents 
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2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 

3. Tècnic, professionals de suport 

4. Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina 

5. Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors 

6. Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 

7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció 

(excepte operadors d’instal·lacions i maquinària) 

8. Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors 

9. Ocupacions elementals 

10. Ocupacions militars 

9998. No ho sap (No llegiu) 

9999. No contesta (No llegiu) 

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

(Indicadors: ESTUDIS_1_15; ESTUDIS_1_15_LITERALS) 

Programador/a: precodificació en pantalla 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Menys de 5 anys d’escolarització 

2. Educació Primària (Educació Primària de la LOGSE, 5è curs d’EGB, ensenyament 

primari antic) 

3. Qualificació professional de grau inicial (FP grau inicial), PCPI (programes de 

Qualificació Professional Inicial, que no precisen de titulació acadèmica de la primera 

etapa de secundària per a la seva realització). Programes de garantia social 

4. Educació secundaria (ESO, EGB, Graduat Escolar, Certificat d’Escolaritat, 

Batxillerat Elemental) 

5. FP de Grau Mig (Cicle/mòdul formatiu de FP (grau mitjà), d’Arts Plàstiques i 

Disseny, Música i Dansa, ensenyaments esportius, FP I, Batxillerat Laboral Elemental, 

Oficialia Industrial, Batxillerat Comercial) 

6. Batxillerat (Batxillerat LOGSE, BUP, Batxillerat Superior (6è), Batxillerat Universitari 

(7è), inclòs COU i PREU) 

7. FP de Grau Superior (Cicle/mòdul formatiu de FP (grau superior) d’Arts Plàstiques, 

Disseny, Música i Dansa, Esport, FP II, Batxillerat Laboral Superior, Mestratge 

Industrial, pèrit mercantil; Secretariat de 2on grau; Grau Mitjà conservatori) 

8. Arquitectura/Enginyeria Tècnica (Aparellador/a; pèrit) 

9. Diplomatura (Només diplomatures oficials, no codificar aquí els tres primers anys 

d’una llicenciatura o grau de més durada) 

10. Grau (Estudis de grau, ensenyaments artístics equivalents (Des de 2006)) 

11. Llicenciatura (Titulacions amb equivalència oficial: 2on cicle INEF; dansa i Art 

Dramàtic (Des de 1992); Grau Superior de Música) 

12. Arquitectura/Enginyeria 

13. Màster oficial universitari (Especialitats mèdiques o equivalent) 

14. Doctorat 

15. Títols propis de postgrau (Màster no oficial, etc) 

80. Altres (Especifiqueu) 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

86. Em podria indicar si vostè té la ciutadania espanyola, té la ciutadania 

espanyola i una altra o no té la ciutadania espanyola? 

(Indicador: CIUTADANIA) 
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Programador/a: incorporeu aquest avís per a l’enquestador/a quan LLOC_NAIX =(5) i 

CIUTADANIA =(1;2) (Aquelles persones que hagin nascut a la Unió Europea o a la resta del 

món i assenyalen que tenen la ciutadania espanyola o la ciutadania espanyola i una altra), 

enquestador/a llegiu “Per tenir la ciutadania cal haver jurat la Constitució espanyola i tenir dret 

a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, confirma que vostè 

té la nacionalitat espanyola?” 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí, tinc la ciutadania (espanyola)  

2. Sí, tinc la ciutadania i una altra 

3. No tinc la ciutadania espanyola (soc estranger/a) 

87. Amb quin gènere s’identifica vostè? 

(Indicador: GENERE; GENERE_LITERALS) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Home 

2. Dona 

80. Altres (Especifiqueu)  

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

88. Digui’m, si us plau, quin és el seu estat civil?  

(Indicador: ESTAT_CIVIL) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Casat/ada 

2. Amb parella estable 

3. Parella de fet 

4. Divorciat/ada 

5. Separat/ada 

6. Vidu/a 

7. Solter/a 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

89. Quants/es fills/es té?  

(Indicador: FILLS) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

90. Té vostè alguna discapacitat reconeguda per l’Administració?  

(Indicador: DISCAPACITAT) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Sí 

2. No 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 
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91. Quantes persones viuen a la seva llar, vostè inclòs/a?  

(Indicador: PERSONES_LLAR) 

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

___________ 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

92. Sumant els ingressos nets mensuals d’aquestes <núm. indicat a 

PERSONES_LLAR > persones, aproximadament, quins són els ingressos familiars 

que entren cada mes a casa seva?  

(Indicador: INGRESSOS) 

Ensenyeu la tauleta – Només una resposta  

1. Fins a 1.000 euros 

2. Entre 1.001 i 2.000 euros 

3. Entre 2.001 i 3.000 euros 

4. Entre 3.001 i 4.000 euros 

5. Entre 4.001 i 5.000 euros 

6. Més de 5.000 euros 

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

Moltes gràcies per la seva amabilitat a l’hora de respondre l’entrevista 

HORA_ULTIMA_PREGUNTA Hora final de l’entrevista 

Programador/a: introduïu aquesta variable oculta abans del bloc de preguntes a l’enquestador/a 

Preguntes enquestador/a 

Enquestador/a: una vegada finalitzada l’entrevista, respongueu aquestes preguntes 

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

(Indicador: E2) 

Llegiu opcions de resposta – 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?  

(Indicador: E3_1_4) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

E4. Has tingut la sensació que la persona entrevistada intentava contestar les 

preguntes el millor que podia?  

(Indicador: E4_1_4) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 
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1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

E5. Creus que la persona entrevistada entenia les preguntes?  

(Indicador: E5_1_4) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 

E6. Creus que la persona entrevistada ha estat molt, bastant, poc o gens sincera 

amb les seves respostes?  

(Indicador: E6) 

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta 

1. Molt 

2. Bastant 

3. Poc 

4. Gens 
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