
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERSIÓ DEFINITIVA 

 
 
 
 
 
 

Enquesta de Salut de Barcelona 2016 
 
 
 
 
 

Qüestionari general (població de 15 anys i més) 

 
Número de qüestionari (REGISTRE)  

Secció Censal  

Districte   

Enquestador/a  

Data de l’entrevista  

Hora d’inici  

Hora de finalització (en Observacions)  

Titular  

Tipus de qüestionari  

Motiu qüestionari indirecte (en Observacions)  

 

 

DADES CONFIDENCIALS 

Les informacions que li demanem en aquest qüestionari són per elaborar una estadística oficial.  

L’administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la 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 es demana i aquesta informació ha 
d’ésser completa i verídica. 

(Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre) 
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Sexe i edat 

Per a totes les persones entrevistades 

1. Sexe de la persona entrevistada 

1. Home 
2. Dona 

 

2. Quina és la seva data de naixement completa? 
 

 Dia  Mes  Any  

 

 
 
 

A. Cobertura sanitària 

Per a totes les persones entrevistades 

Començarem amb unes preguntes sobre la seva cobertura sanitària 

3. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? LLEGIU.  S’exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les 
escolars o les de federacions esportives.  

 

  1. Sí 2. No  

 1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)    

 2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de la 

Salut 
   

 3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada     

 4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     

 5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     

 6. No té cap assegurança sanitària    

 7. Una altra situació. Especifiqueu-la:     

 

 
 
 

B. Estat de salut i qualitat de vida 

Per a totes les persones entrevistades 

A continuació, li farem unes preguntes referents al seu estat de salut 

4. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU-HO 

1. Excel·lent 
2. Molt bona 

3. Bona 
4. Regular 

5. Dolenta 
 

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament? 
 

 hores de son  
 

6. Aproximadament, quants quilos pesa sense roba? 
 

 quilos  
 

7. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates? 
 

 centímetres  
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8. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor el seu estat de salut en el dia d'avui. LLEGIU PER GRUPS DE RESPOSTES DE 5 EN 5 

1. No té problemes per caminar. 
2. Té problemes lleus per caminar. 

3. Té problemes moderats per caminar. 
4. Té problemes greus per caminar. 

5. No pot caminar. 
 

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 
2. Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a 

3. Té problemes moderats per rentar-se o vestir- se sol/a  
4. Té problemes greus per rentar-se o vestir- se sol/a 

5. No pot rentar-se o vestir- se sol/a  
 

1. No té problemes per fer les seves activitats quotidianes (treballar, estudiar, fer les feines de la llar o activitats de lleure) 
2. Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes 

3. Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes 
4. Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes 

5. No pot fer les seves activitats quotidianes 
 

1. No té dolor ni malestar 
2. Té dolor o malestar lleu 

3. Té dolor o malestar moderat 
4. Té dolor o malestar fort 

5. Té dolor o malestar extrem 
 

1. No està ansiós/osa ni deprimit/ida 
2. Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida 

3. Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida 
4. Està molt ansiós/osa o deprimit/ida 

5. Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida 
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9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre el seu estat de salut en general en el dia d'avui. El 100 representa 
el millor estat de salut imaginable i el 0 el pitjor estat de salut imaginable. 

Enquestador/a: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona entrevistada marqui la creu 

 
 

 

Millor estat de salut 
imaginable 

 

 

 

   
100 

  

   
 

El seu estat de salut AVUI 

     

          

          

          

        

      

         

         

         

 

90 
    

90      

         

         

         

 

Marqui amb una creu en el termòmetre quin 

és el seu estat de salut en el dia d’avui 

       

      

          

          

          

  

80 
    

80       

          

          

          

       

     

         

         

         

 

70 
    

70      

         

         

         

 
 

    
      

         

         

         

 

60 
    

60      

         

         

         

 
 

    
      

         

         

         

 

50 
    

50      

         

         

         

 
 

    
      

         

         

         

 

40 
    

40      

         

         

         

      
      

         

         

         

 

30 
    

30      

         

         

         

         

         

         

         

         

 

20 
    

20      

         

         

         

         

         

         

         

         

 

10 
    

10      

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

    
   

0 
 

       

 

Pitjor estat de salut 
imaginable 
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C. Morbiditat crònica 

Per a totes les persones entrevistades 

10. Ens podria dir si pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré?  LLEGIU 
 

  1. Sí 2. No  

 1. Pressió alta    

 2. Colesterol elevat    

 3. Diabetis    

 4. Anèmia    

 5. Al·lèrgies cròniques    

 6. Asma    

 7. Bronquitis crònica    

 8. Varices a les cames     

 9. Mala circulació de la sang    

 10. Migranya o mals de cap freqüents    

 11. Cataractes    

 12. Mal d'esquena crònic cervical    

 13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal    

 14. Artrosi, artritis o reumatisme    

 15. Osteoporosi    

 16. Problemes de pròstata (només homes)    

 17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d’orina)    

 18. Restrenyiment crònic    

 19. Morenes/hemorroides    

 20. Úlcera d'estómac o duodè    

 21. Problemes crònics de pell    

 22. Problemes de tiroides    

 23. Depressió i/o ansietat    

 24. Altres trastorns mentals    

 25. Embòlia/atac de feridura    

 26. Infart de miocardi    

 27. Altres malalties del cor    

 28. Tumors malignes    

 29. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo         
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D. Accidents 

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagin requerit 

assistència sanitària. 

11. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident com ara................? LLEGIU             Si no ha tingut cap accident     passeu a pregunta 14 

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos? 

13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d’un, referir-se a l’últim 

1. A dins de casa 

2. A la feina o lloc de treball 
3. En un desplaçament durant la jornada laboral 

4. A l’escola o centre de formació 
5. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació 

 

6. A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar) 

7. A un centre esportiu 
8. A un altre lloc d'esbarjo 

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 

 

  11. Accidents darrers 12 mesos 
12. Vegades 13. Lloc de l’accident 

 

  1. Sí 2. No  

 1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes d’una escala, d’una cadira, etc.)      

 2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)       

 3. Cremades      

 4. Cops       

 5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)      

 6. Accident de trànsit com a vianant      

 7. Accident de trànsit en bicicleta      

 8. Accident de trànsit en  motocicleta o ciclomotor       

 9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle      

 10. Mossegades o agressions d’origen animal      

 11. Talls       

 12. Un altre. Especifiqueu-lo.      
 

 
 

E. Ús de medicaments 

Per a totes les persones entrevistades 

14. De la llista següent, quins medicaments ha pres durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir). En cas afirmatiu, li ha estat receptat pel metge 

específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic o l’ha pres per iniciativa pròpia? LLEGIU 

  1. No 2. Sí, receptat pel metge 

per a aquest cas específic 

3. Sí, aconsellat pel 

farmacèutic/a 

4. Sí, per iniciativa 

pròpia 
 

 
1. Medicaments com l’aspirina o similars per alleujar el dolor i/o 

antiinflamatoris  
     

 2. Tranquil·litzants, sedants      

 3 Medicaments per a l’al·lèrgia      

 4. Antibiòtics (penicil·lina o altres)      

 5. Medicaments per a l'asma      

 6. Medicaments antidepressius      

 7. Medicaments per a la tensió arterial      

 8. Medicaments per al colesterol      

 9. Medicaments per al cor      

 10. Insulina o medicaments per a la diabetis      

 11. Medicaments per dormir      

 12. Medicaments per a l'estómac      

 13. Medicaments per a l’osteoporosi      

 14. Anticonceptius (només dones)      

 15. Medicaments per aprimar-se      

 16. Medicaments homeopàtics      

 17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries      

 18. Un altre medicament. Especifiqueu-lo         
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F. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos) 

Per a totes les persones entrevistades 

15. Durant els últims 12 mesos, ha tingut algun impediment o dificultat per anar a treballar, anar a l'escola o centre docent o fer les feines de casa per 
algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)? 

     1. Sí 

     2. No 
 

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a passejar, 
fer esport, jugar, anar a comprar, etc. per algun problema de salut crònic? 

     1. Sí 
     2. No 

 

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i/o 16   passeu a pregunta 19 

Per a les persones entrevistades que han restringit la seva activitat per algun problema de salut crònic (P15=1 i/o P16=1) 

17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació? 
 

   

 

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.) 

     1. Sí 

     2. No 
 

 
 
 
 

G. Discapacitats 

Per a totes les persones entrevistades 

19. Té alguna limitació greu o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. Per exemple... 

  1. Sí 2. No  

 
1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se 

sense l'ajut d'una altra persona? 
   

 
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer 

les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d’una altra persona?  
   

 

Si la persona entrevistada té menys de 65 anys   passeu a pregunta 26 
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Només per a persones de 65 anys o més 

20. Més concretament, quin grau de dificultat té per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell? 

21. Li ajuda algú a fer-ho? 

  20. Dificultat 21.Ajut   

 
 1.Cap 

dificultat 
2.Poca 

dificultat 
3.Força 
dificultat 

4. No pot fer-
ho 

1. No li cal 
ajut 

2. L’ajuda 

algú 

3.Ningú 
l’ajuda  

 

 1. Menjar i beure         

 2. Entrar i sortir del llit         

 3. Anar al “lavabo”         

 4. Vestir-se i desvestir-se         

 5. Banyar-se o dutxar-se         

 6. Afaitar-se  (només homes)         

 7. Pentinar-se (només dones)         

 8. Controlar la micció i/o la defecació         

 9. Caminar         

 10. Pujar i baixar escales         

 11. Sortir al carrer         

 12. Agafar transports públics         

 13. Cuinar el seu menjar         

 14.  Anar al mercat / fer la compra personal         

 
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar 

plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.) 
        

 16. Utilitzar el telèfon         

 
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o 

pagar rebuts 
        

 18. Prendre la medicació segons prescripció         

 
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en 

l’espai i el temps (per exemple, organitzar les seves 
activitats) 

        

 
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar 

informacions recents (per exemple converses, cites, 
etc.) 

        

 

Si la persona no té cap tipus de limitació          passeu a pregunta 26 

22. A causa de la seva situació, durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)? En cas afirmatiu, de 

manera habitual o ocasional ?  

1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual) 

2. Sí, de manera ocasional 
3. No 

 

23. A causa de la seva situació, durant el darrer any ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social? En cas afirmatiu, de 

manera habitual o ocasional ? 

1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual) 

2. Sí, de manera ocasional 
3. No 

 

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 ó 3 a la pregunta 21) 

24. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment? NO LLEGIU 

1. No rep ajut de ningú           passeu  a pregunta 26      5. De persones contractades particularment 

2. De la parella                                                                     6. De personal dels serveis socials 
3. D’altres familiars. Especifiqueu:                                     7. De membres d'associacions d'ajuda 

4. De veïns o coneguts                                                         8. D’una altra persona. Especifiqueu-la. 
 

25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona? 

1. Home 
2. Dona 
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H. Salut mental 

Per a totes les persones entrevistades 

26. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, contesti la resposta que més s’acosta al 
que sent o ha sentit recentment  

 

1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia? 

1  Sí  millor que habitualment  

 2  Sí No igual que habitualment  

 3   No menys que habitualment  

 4   No molt menys que habitualment  
       

 

2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

3. Ha sentit que té un paper útil a la vida? 

1  Sí  més útil que habitualment  

 2  Sí No igual que habitualment  

 3   No menys útil que habitualment  

 4   No molt menys útil que habitualment  
       

 

4. S’ha sentit capaç de prendre decisions? 

1  Sí  més que habitualment  

 2  Sí No igual que habitualment  

 3   No menys que habitualment  

 4   No molt menys que habitualment  
       

 

5. S’ha notat constantment carregat/ada i en tensió? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves 
dificultats? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada 

dia? 

1  Sí  més que habitualment  

 2  Sí No igual que habitualment  

 3   No menys que habitualment  

 4   No molt menys que habitualment  
       

 

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus 

problemes? 

1  Sí  més capaç que habitualment  

 2  Sí No igual que habitualment  

 3   No menys capaç que habitualment  

 4   No molt menys capaç  
       

 

9. S’ha sentit poc feliç i deprimit/ida? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res? 

1  No  en absolut  

 2  No Sí no més que habitualment  

 3   Sí una mica més que habitualment  

 4   Sí molt més que habitualment  
       

 

12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les 

circumstàncies? 

1  Sí  més que habitualment  

 2  Sí No aproximadament el mateix que habitualment  

 3   No menys que habitualment  

 4   No molt menys que habitualment  
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I. Suport social 

Per a totes les persones entrevistades 

27. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d’altres persones. Valori de l’1 al 5 si en té tant 
com desitjaria (5) o menys del que desitjaria (1). MOSTREU TARGETA 

  Menys del que desitja Tant com desitja  

  1 2 3 4 5  

 1.Té invitacions per distreure’s i sortir amb altres persones        

 2. Rep amor i afecte        

 3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes a la feina i/o a la llar        

 4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars        

 5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics        

 6. Té persones que es preocupen del que li passa        

 7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important a la vida        

 8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit        

 

Si la persona té menys de 65 anys      passeu a pregunta 32 

Només per a persones de 65 anys o més 

28. Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots? 

29. A quants d’ells veu almenys una vegada al mes? 

  28. Nombre 29. A quants veu mensualment  

 1. Amics o amigues     

 2. Germans o germanes     

 3. Fills o filles     

 4. Néts o netes     

 5. Nebots o nebodes    

 

30. A continuació li mencionaré unes activitats i m’haurà de dir amb quina freqüència les ha realitzat en els últims 12 mesos.  

  
1. Mai 2. Menys d’un cop al 

mes 

3. Una o dues 

vegades al mes 

4. Un cop per 

setmana 

5. Diverses vegades 

per setmana 
 

 
1. Assistir a activitats organitzades en grup 

(classes, grups d’oci o altres activitats) 
     

 

 2. Fer activitats de voluntariat       

 

31. I també en relació als últims 12 mesos, amb quina freqüència....  

  1. Sovint 2. Algunes vegades 3. Mai o gairebé mai  

 1. Sent que li falta companyia     

 2. Se sent exclòs/osa del que passa al seu entorn     
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J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos 

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o 
sociosanitaris, o les estades en un hospital 

32. En els darrers 12 mesos, ha consultat o ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut ? 
LLEGIU 

  1. Sí 2. No  

 1. Metge/essa de medicina general o de capçalera     

 2. Pediatre/a    

 3. Optometrista (òptic/a)    

 4. Dentista (odontòleg)    

 5. Ginecòleg/oga (només dones)    

 6. Psiquiatre/a    

 
7. Metge/essa d’una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, traumatologia, 

endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.) 
   

 8. Infermer/a    

 9. Llevador/a (només dona)    

 10. Treballador/a social    

 11. Fisioterapeuta    

 12. Psicòleg/oga    

 13. Quiropràctic/a    

 14. Osteòpata    

 15. Farmacèutic/a    

 
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...)   En cas afirmatiu, 

preguntar els següents: 
   

 16.1. Homeòpata    

 16.2. Acupuntor/a    

 16.3. Herborista     

 16.4. Metge/essa naturista/naturòpata    

 16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.    

 17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.    
 

 

 

K. Atenció primària 

Per a totes les persones entrevistades 

33. Hi ha algun metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut ?  

1. Sí 

2. No       
     

Les preguntes següents es refereixen al seu metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l’últim metge de capçalera al 

que ha anat  

34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ? 

1. Sí 
2. No      

  

35. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU-LES 

1. Al Servei Català de la Salut 

2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 

4. Metge/essa particular 
5. Metge/essa escolar  

6. Una altre possibilitat. Especifiqueu-la. 
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36. El centre o lloc on l’atén aquest metge/essa és ... LLEGIU-LOS 

1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori....)  
2. Un centre d’especialitats mèdiques 

3. Un consultori de metge/essa particular 
4. Un hospital 

5. L’escola o institut 
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo. 

 

37. Quant temps fa que té el mateix metge/essa de capçalera? Anoteu anys o mesos 

 anys    mesos  

 

38. Aproximadament, quantes vegades ha anat a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos? 

 vegades  

 

39. L’última vegada que va anar a aquest metge/essa o centre, quan temps va haver d’esperar des que va demanar la visita fins que el/la  van visitar? 
Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita pel mateix dia, anoteu 0. 

 dies    mesos  

 

A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells 

sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible. 

  
1. Sí, sens 

dubte 
2. És probable 

que sí 
3. És probable 

que no 
4. No, en 
absolut 

5. No ho 
sap 

0. NP*  

 40. Quan té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o 
centre abans d’anar a un altre lloc? 

       

 41. Quan el seu centre és obert i vostè es posa malalt/a, el/la visita 
algú d’allà el mateix dia? 

       

 42. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament 
per telèfon si cal?  

       

 43. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on 
pot trucar quan està malalt/a? 

       

 44. Quan va al seu centre, l’atén sempre el mateix metge/essa o 
infermer/a? 

       

 45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic 
amb el metge/essa o infermer/a que el/la coneix millor? 

       

 46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per 
a vostè? 

       

 47.  Després d’anar a l’especialista, el seu metge/essa parla 
habitualment amb vostè sobre com ha anat la visita? 

       

 48. Al seu centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut 
mental (per exemple ansietat, depressió)? 

       

 49. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o parent?        
 

* NP (no ha anat a l’especialista) ítem 47  

 
 

 

L. Atenció especialitzada ambulatòria 

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia, 

aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia).  

50. Quin ha estat l’últim especialista que l’ha visitat /da durant els darrers 12 mesos ? 

0. No l’ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos   passeu a la pregunta 56 

1. Al·lergologia    

2. Aparell digestiu (de l’) 
3. Cardiologia  

4. Cirurgia    
5. Dermatologia    

 6. Endocrinologia  

 7. Nefrologia  
 8. Neurologia  

 9. Oftalmologia  
10. Otorinolaringologia 

11. Pneumologia 

12. Reumatologia 
13. Traumatologia 

14. Urologia 
15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la. 
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51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ?   LLEGIU 

1. Metge/essa de capçalera 
2. El mateix especialista 

3. Altres especialistes 
4. Decisió pròpia 

5. Altres.  Especifiqueu-lo. 
 

52. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ?   LLEGIU 

1. Al Servei Català de la Salut 
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria 

3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 
4. Metge/essa particular 

5. Una altre  possibilitat. Especifiqueu-la. 

53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ...   LLEGIU 

1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori...) 

2. Un centre d’especialitats mèdiques 
3. Una consulta d’un metge privat 

4. Hospital 
5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo. 

 

54. Quin va ser el motiu de la consulta ?    LLEGIU 

1. Només per revisió o control de salut  
2. Lesió per accident 

3. Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut  
4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo. 

 

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita per al mateix dia, 

anoteu 0.  

 dies    mesos  

 

 
 

 

M. Atenció d’urgències  

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d’urgències  

56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades  ha estat visitat/da o ha consultat un servei d’urgències ? 

 vegades  Si la resposta és 0   passeu a pregunta 59  

 

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? LLEGIU-LOS 

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut 

2. A un hospital privat 
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 

4. Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència (ambulatori) 
5. A un centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori d’urgències, CUAP) 

6. A la consulta d’un metge o a un centre privat 
7. Al seu domicili 

 8. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 
 

58. Qui va prendre la decisió d’anar a aquest servei ? LLEGIU 

1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants 

2. El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori) 
3. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 

4. Un altre metge/essa o professional sanitari 
5. Una altra persona. Especifiqueu-la. 
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N. Hospitalitzacions 

Per a totes les persones entrevistades 

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S’hi inclou si ha estat més de 24 hores en 
urgències. 

 vegades  Si la resposta és 0     passeu a pregunta 63  

 

60. En l’últim ingrés, el centre hospitalari era ... ?  LLEGIU-LOS 

1. Un hospital del Servei Català de la Salut 

2. Un hospital privat d’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria  
3. Un hospital privat d’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa  

4. Altre tipus. Especifiqueu-lo. 
 

61. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l’hospital ?  

   

 

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU 

1. Servei Català de la Salut 
2. Mútua d ’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)  

3. Mútua d ‘afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada 
4. Al seu càrrec o de la seva llar 

5. A càrrec d’altres persones o institucions 
6. Altre. Especifiqueu-lo. 

 

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica? Inclou cirurgia major ambulatòria i cesàries 

  1. Sí 
  2. No         passeu a pregunta 65 

64. Quant temps va haver d’esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? Anoteu dies o mesos. Si li han fet la intervenció 
d’urgència (el mateix dia), anoteu 0.. 

 dies  mesos  

 

 
 
 

O. Atenció mèdica no atesa 

Per a totes les persones entrevistades 

65. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la? 

1. Sí 

2. No           passeu a pregunta 67 

66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària? LLEGIU-LOS 

 1. No perdre hores de treball, por a perdre la feina 

 2. Haver de tenir cura d'un fill o malalt  
 3. Incapacitat física per desplaçar-se 

 4. Problemes de transport 
 5. No resolen el seu problema de salut 

 6. Li han donat hora de visita per a més endavant 
 7. No era prou greu 

 8. No s’ho podia permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica) 
 9. Ho va resoldre a la farmàcia 

10. Té altres remeis curatius 
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo. 
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P. Pràctiques preventives 

Per a totes les persones de 60 anys o més 

67. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular quan comença la tardor? 

1. Sí 
2. No  
 

Per a totes les persones entrevistades 

68. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament?   

1. Sí 

2. No                                                            
 

69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada? LLEGIU 

1. Fa menys d’un any 

2. Fa entre 1 any i (menys de) 2 
3. Fa entre 2 anys i (menys de) 3 

4. Fa 3 anys o més 
5. No se’n recorda 

6. No se l’ha pres mai 
 

70. Es revisa el nivell de colesterol en la sang periòdicament?  

1. Sí 
2. No  

 

71. S’ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida? 

1. Si   
2. No        passeu a pregunta 73 (si és dona) o 79 (si és home) 

 

72. S’ha fet la prova del VIH el darrer any? 

1. Si   
2. No           Si és home        passeu a pregunta 79 

 

Si la persona entrevistada és home    passeu a pregunta 77 

Només per a DONES 

73. Es fa una mamografia (radiografia de la mama) periòdicament?  

1. No, mai         passeu a pregunta 75 

2. Sí, cada any 
3. Sí, cada 2 anys 

4. Sí, més de cada 2 anys 
5. De manera irregular  

6. No recorda           passeu a pregunta 75 

 

74. La darrera mamografia se la va fer a través ....?  

1. Del Programa de detecció precoç del càncer de mama (VA REBRE UNA CARTA) 
2. Del ginecòleg/ga del Servei Català de la Salut 

3. D’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria 
4. D’una assegurança privada concertada individualment o per la seva empresa 

5. D’un metge/essa privat 
 6. Una altra situació. Especifiqueu-la. 

 

Només per a dones que no es fan mamografies periòdicament o no ho recorda 

75. Quin és el motiu principal per no fer-se mamografies periòdicament? 

 1. No té l’edat en que la mamografia està recomanada 
 2. No té temps 

 3. Per por al diagnòstic 
 4. Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar 

 5. No sap on les ha de fer 
 6. Es una prova molt cara 

 7. Ningú li ha dit que se’n hagi de fer 
 8. No ha rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de mama 

 9. Ja té un càncer de mama 
10. Altres. Especifiqueu-lo. 
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Per a totes les dones 

76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament? 

1. Sí 
2. No        passeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més) 

3. No s’ha fet mai una citologia vaginal      passeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més) 
 

77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal? 

1. Fa menys d’un any 
2. Fa entre 1 any i (menys de) 2 

3. Fa 2 o 3 anys 
4. Fa 4 o 5 anys 

5. Fa més de 5 anys 
6. No se’n recorda 

 

Només per a dones de menys de 55 anys 

78. Actualment, està vostè embarassada? 

     1. Sí 
     2. No 

     3. No ho sap, no n’està segura 
 

 
 

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària 

Per a totes les persones entrevistades 

79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja vostè diàriament? 

 racions  

 

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet els àpats següents? 

  1. Cada dia 2. De 4 a 6 vegades  3. D’1 a 3 vegades  4. Cap vegada   

 1. Esmorzar abans de sortir de casa o quan s’aixeca      

 2. Esmorzar a mig matí      

 

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar 

81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU 

1. Sovint  
2. Algunes vegades 

3. Mai 
 

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada? 

1. Sovint  

2. Algunes vegades 
3. Mai 

 

83. En els últims 12 mesos, vostè (o algun altre membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels seus menjars o saltar-se algun àpat per no tenir 
suficients diners per menjar?  

1. Si  
2. No      passeu a pregunta 85 

 

84. Amb quina freqüència  ha passat això?  

1. Gairebé cada més  
2. Alguns mesos però no cada mes 

3. Només 1 ó 2 mesos 
 

85. Durant els últims 12 mesos, vostè (o algun altre membre de la família) alguna vegada ha menjat menys del que creu que hauria d’haver menjat perquè 
no tenia suficients diners per menjar?  

1. Si  

2. No 
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86. En els últims 12 mesos, es va quedar vostè (o algun altre membre de la família) amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar? 

1. Si  
2. No 

 

 
 

 
 

R. Estils de vida: Activitat física 

Per a totes les persones entrevistades 

87. De les possibilitats que ara li llegiré, indiqui quina descriu millor l'activitat física que desenvolupa habitualment. LLEGIU 

1. Està assegut/da durant la major part de la jornada 

2. Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se 
3. La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment  

4. Fa una activitat que requereix un esforç físic important 
5. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 

 

88. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha caminat almenys 10 minuts seguits? 

 dies durant els darrers 7 dies Si no ha caminat cap dia      passeu a pregunta 90 

 

89. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha caminat cada dia que ho ha fet? 

 minuts / dia  

 

90. Durant els últims 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva vigorosa en el TEMPS DE LLEURE durant almenys 10 minuts 
seguits? Exemples: futbol, bàsquet, hoquei, esquaix, arts marcials, muntanyisme, atletisme, ciclisme de competició, natació de competició o similars 

 dies durant els darrers 7 dies Si no ha fet cap activitat vigorosa    passeu a pregunta 92 

 

91. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat vigorosa cada dia que ho ha fet? 

 minuts / dia  

 

92. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva moderada en el TEMPS DE LLEURE, almenys 10 minuts 

seguits? Exemples: anar en bicicleta, gimnàstica, aeròbic, córrer, tennis, natació, patinatge, golf, ball, ioga o similars 

 dies durant els darrers 7 dies Si no ha fet cap activitat moderada     passeu a pregunta 94 
 

93. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat moderada cada dia que ho ha fet? 

 minuts / dia  

 

 
 

 
 

S. Estils de vida: tabac 

Per a totes les persones entrevistades 

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que la llar necessita. 

94. De les següents situacions, quina descriu millor el seu comportament respecte al tabac (inclou cigarretes, cigars i pipes)? LLEGIU 

1. Actualment no fuma gens                                                                         

2. Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)        passeu a pregunta 96 
3. Actualment fuma cada dia          passeu a pregunta 96 

 

95. Abans, fumava vostè? LLEGIU 

1. No ha fumat mai  
2. Havia fumat menys d’un cop al dia durant 6 mesos o més  
3. Havia fumat menys d’un cop al dia durant menys de 6 mesos  

4. Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més  
5. Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos 

 

  passeu a pregunta 103 
  passeu a pregunta 101 
  passeu a pregunta 101 

  passeu a pregunta 101 
  passeu a pregunta 101 
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Només per a persones fumadores diàries i ocasionals 

96. A quina edat va començar a fumar? 

 anys  
 

97. Li ha aconsellat el seu metge deixar de fumar? 

1. sí 
2. No 

 

98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12mesos? 

1. sí 
2. No 

 

99. Durant l’última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu? 

1. sí 

2. No      passeu a pregunta 103 
 

100. On li ha passat? Si li ha passat en més d’una ocasió, referiu-vos a l’última vegada 

     1. A casa seva 
     2. A la feina 

     3. A casa d’una altra persona 
     4. A un cotxe / taxi / transport públic 

     5. A un restaurant 
     6. A un centre sanitari 

     7. A un altre centre públic 
     8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 

 

 passeu a pregunta 101 

Només per a persones exfumadores 

101. A quina edat va començar a fumar? 

 anys  
 

102. Quan temps fa que va deixar de fumar? Trieu el període de temps més adient 

 anys  mesos  dies  
 

Per a totes les persones entrevistades 

103. Té vostè algun company de feina que fumi a prop seu en el seu lloc de treball, de manera que li arriba el fum del tabac? 

1. Sí 

2. No                                                                             
3. No procedeix (no treballa o treballa sol/a)           

 

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?                             

 persones  
 

105. Fora de casa o del lloc de treball, quant temps al dia, de mitjana,  passa en ambients carregats de fum de tabac durant els dies feiners? 

106. I durant els caps de setmana? 

  1. Cap 2.  Menys d’1 hora 3. D’1 a 4 hores 4. Més de 4 hores  

 1. Dies feiners, de dilluns a dijous      

 2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge      

 

107.  Ha utilitzat la cigarreta electrònica? LLEGIU 

1. Sí, actualment 

2. Sí, però en el passat 
3. Només ho ha provat  

4. No ho ha provat mai 
     

 
 



19 

 

T. Estils de vida: alcohol i drogues 

Per a totes les persones entrevistades 

108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada ? 

1. Menys de 30 dies   
2. D’1 a 12 mesos 

3. Mes d’un any                                   
4. Mai ha pres una beguda alcohòlica    

 

Ara li faré algunes preguntes sobre el seu consum de begudes alcohòliques durant els darrers 12 mesos 

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit ......................? LLEGIU    Si la 
persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 110 

110. En un dia feiner en què ha begut ....................., LLEGIU  quantes consumicions ha pres habitualment?  

  109. Freqüència consum dies feiners 110. Nombre 

habitual de 
consumicions 

(total diari) 

 

  
1. Cap dia 

feiner 

2. Menys d’1 

dia feiner per 
mes 

3. Un a 3 dies 

feiners per 
mes 

4. Un dia feiner 
per setmana 

5. Dos dies 

feiners per 
setmana 

6. Tres dies 

feiners per 
setmana 

7. Tots els dies 
feiners 

 

 1. Cervesa          

 2. Vi, cava o similars          

 

3. Cigalons (carajillos), 
vermut, xupitos i licors 
afruitats 

         

 

4. Whisky, conyac, ginebra, 
vodka, rom, aiguardents, 
combinats i similars 

         

 

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina freqüència ha   consumit ..................? 
LLEGIU    Si la persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 112 

112. En un cap de setmana en què ha begut ...................... LLEGIU, i comptant el consum TOTAL de divendres, dissabte i diumenge, quantes 

consumicions ha pres habitualment?  

  111. Freqüència consum caps de setmana 112. Nombre 

habitual 
consumicions 
(total cap de 

setmana) 

 

  
1. Mai  

 

2. Menys d’1 cap 

de setmana al 
mes 

3. Un cap de 

setmana al mes 

4. Dos caps de 

setmana al mes 

5. Tres caps de 

setmana al mes 

6. Tots els caps 

de setmana 
 

 1. Cervesa         

 2. Vi, cava o similars         

 

3. Cigalons (carajillos), 
vermut, xupitos i licors 

afruitats 

        

 

4. Whisky, conyac, ginebra, 
vodka, rom, aiguardents, 

combinats i similars 

        

 

113. Durant els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha pres 5 o més consumicions de begudes alcohòliques en una sola ocasió de consum? 

1. Diàriament 
2. Tres o 4 vegades per setmana 

3. Una o 2 vegades per setmana 
4. D’1 a 3 vegades al mes 

5. Menys d’1 vegada al mes 
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114. Ha pres alguna vegada a la vida, sense prescripció i sense finalitats mèdiques (finalitat lúdica), alguna de les substàncies següents?  

115. (Només en cas afirmatiu) N’ha pres durant els últims 30 dies... ?  

116. (Només en cas afirmatiu)  A quina edat va començar a consumir... ? 

  
114. N’ha pres alguna vegada a la 

vida 
115. N’ha pres en els darrers 30 dies 116. Edat en que va 

començar per 
primera vegada 

 

  1. Si  P115 2. No  P117 1. Si 2. No  

 1. Tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis       

 
2. Cannabis, porros, maria, peta, herba, canut, xocolata, matuja, 

grifa, merda, costo, hash  
      

 3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu       

 

4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a la tos (Trramadol, 
adolonta, dolantina, pazital, pegats/”parches” de morfina, 
codeïna, etc.) 

      

 5. Altres drogues       

 

 
 

U. Context ambiental i mobilitat viària 

Per a totes les persones entrevistades 

117. Quan temps fa que viu en aquest domicili? Trieu el període de temps més adient 

 1. Tota la vida     ☐         passeu a pregunta 119  anys  mesos  dies  

 

118. Quan temps fa que viu en aquest barri? Trieu el període de temps més adient 

 anys  mesos  dies  
 

Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del seu barri i la presència de zones verdes 

119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp 

o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0. 

 dies de mitjana  
 

120. Disposa d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?  

     1. Sí 

     2. No                 passeu a pregunta  122 
 

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?  

     1. Sí 
     2. No 

 

122. Pot veure des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba? 

1. No 
2. Poc 

3. Força 
4. Molt 

 

123. Pot veure des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba? 

0. NP (no treballa o no treballa fora de casa) 

1. No 
2. Poc 

3. Força 
4. Molt 
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124. Em pot dir fins a quin punt està d’acord o en desacord amb els següents aspectes del seu barri. 

  1. Molt d’acord  2. D’acord  
3. Ni acord ni en 

desacord 
4. En desacord 

5. Molt en 
desacord 

 

 1.El seu barri te un trànsit molt intens       

 2.Hi ha molt soroll al seu barri       

 3.La violència es un problema al seu barri       

 
4.El seu barri disposa d’una amplia oferta de botigues de fruita i 

verdures 
      

 
5.Al seu barri hi ha establiments de “fast food” (inclou McDonals, 

Kentuky Fried Chiken, Burger King, pizzas per emportar...) 
      

 
6.El seu barri disposa d’instal·lacions per fer exercici físic (gimnasos, 

piscina, etc.) 
      

 

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o divendres si ahir 
era diumenge) 

125. Ahir es va desplaçar......?  LLEGIU cada mitjà de transport 

126. Quan temps va invertir en total en cada tipus de transport? (sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de transport) (Per 
exemple en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts  fins a l’escola a recollir les criatures + 10 minuts 

del metro a casa = 42 minuts) 

  125. S’ha desplaçat en  
126. Minuts totals dia d’ahir 

 

  1. Sí 2.No  

 1. A peu     

 2. En autobús     

 3. En metro o tramvia      

 4. En tren     

 5. En motocicleta     

 6. En ciclomotor     

 7. En bicicleta     

 8. En cotxe     

 9. En un altre mitjà. Especifiqueu-lo.     
 

 
 

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista 

Per a totes les persones entrevistades 

127. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de...?  (S’ha sentit molest, se li ha negat alguna cosa, ha estat assetjat o s’ha 
sentit inferior) 

  1. Mai 2. Algunes vegades 3. Moltes vegades 4. Constantment 8. NP  

 1. El seu sexe       

 2. La seva ètnia         

 3. La seva orientació sexual       

 4. El seu país d’origen       

 5. La seva discapacitat       

 6. Altres. Especifiqueu-lo.       
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Ara li faré unes preguntes relacionades amb la conducta sexual. Estan pensades per recollir la diversitat de situacions en que es troben les persones en 
aquest tema.  

128. Amb quina de les següents afirmacions se sent vostè més identificat/da...? LLEGIU 

1. Només m’atreuen persones del meu propi sexe 

2. Habitualment m’atreuen persones del meu propi sexe, però alguna vegada m’atreu alguna persona de l’altre sexe 
3. M’atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l’altre 

4. Habitualment m’atreuen persones de l’altre sexe, però alguna vegada m’atreu alguna del meu propi sexe 
5. Només m’atreuen persones de l’altre sexe 

 

129. Des del punt de vista de la identitat sexual, pensa en vostè mateix/a com a...? LLEGIU 

1. Heterosexual o “hetero” (col·loquial)  
2. Homosexual, gai o lesbiana  

3. Bisexual  
4. Una altra situació. Especifiqueu-la. 

  

130. Pensant en les relacions sexuals que ha tingut el darrer any, han estat...  LLEGIU 

0. No ha tingut relacions sexuals 

1. Només amb dones    
2. Mes sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes 

3. Igual amb homes que amb dones 
4. Més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones 

5. Només amb homes 
 

Per a totes les DONES entrevistades 

Administrar el qüestionari en entorn segur, únicament si la parella de la dona no hi és present o, si està present, no està al cas de l’entrevista i no pot veure les 

preguntes. 

131. A continuació li mostraré unes preguntes relacionades amb un problema molt comú. Es preferible que aquestes preguntes les respongui vostè 
mateixa en aquest qüestionari i me’l retorni quan acabi. Gràcies per la seva col·laboració. 

  1. Mai 2. A vegades 3. Moltes vegades 4. No té parella  

 

1. En el darrer any, alguna vegada va rebre per part de la seva parella actual 
mals tractaments emocionals (per exemple insults o humiliacions davant 

d’altres persones, amenaces, prohibició de visitar familiars o amics/gues)?  

     

 
2. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual 

mals tractaments físics (per exemple bofetades, empentes o cops, etc.)?  
     

 

3. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual 

mals tractaments sexuals (per exemple l’ha forçat a tenir relacions sexuals 
quan no volia o l’ha fet fer algun acte sexual que considerava desagradable, 

etc.)? 
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X. Context familiar i de l'habitatge 

Per a totes les persones entrevistades 

A continuació li farem un seguit de preguntes sobre les persones que viuen amb vostè i sobre l’habitatge on resideix 

132. Quantes persones viuen en aquesta casa de manera habitual? Comptant-hi la persona entrevistada 
 

 Persones Si només hi viu una persona            passeu a pregunta 142 

 

Les preguntes següents s’han de contestar per a cada un dels membres de la llar seguint el model de la taula següent.  

133. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb la persona entrevistada?    
 

1. Persona entrevistada 
2. Fill o filla  

3. Espòs/osa o parella  
4. Pare o mare  

 

5. Avi o àvia  
6. Nét o neta  

7. Germà/ana 
8. Cunyat/ada        

 

9. Sogre o sogra 
10. Gendre o nora  

11. Altres familiars 
12. Altres no familiars 

 

134. Cadascuna d’aquestes persones és home o dona? 

1. Home 

2. Dona 
 

135. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones? Comenceu per la persona entrevistada i continueu per la totalitat de les persones que viuen de manera 
habitual a la llar 

136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar (excepte la persona entrevistada)? LLEGIU  

0. NP (menors de 16 anys) 

1. Treballa 
2. Aturat/da amb subsidi/prestació   

3. Aturat/da sense subsidi/prestació                
4. Feines de la llar (mestressa de casa)             

5. Estudiant  
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent  

7. Jubilat/da  
 

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?   

138. Alguna d’aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per 

portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en aquesta situació. 
Inclosa la persona entrevistada. 

 

 

 Membre de la llar 
133. Parentiu amb la 
persona seleccionada 

134. Sexe 135. Edat 136 Situació laboral 137. Persona de referència 
138. Persona amb 

necessitats especials 
 

 Persona seleccionada        

 Membre 2        

 Membre 3        

 Membre 4        

 Membre 5        

 Membre 6        

 Membre 7        

 Membre 8        

 

Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys ni més grans de 64, ni discapacitades   passeu a pregunta 142 
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Només per a les persones que viuen amb menors de 15 anys i/o persones de 65 anys o més i/o persones discapacitades. Anoteu la resposta a la taula 

següent 

139. Qui s’ocupa principalment dels menors de 15 anys que viuen a la llar? LLEGIU 

140. Qui s’ocupa principalment de les persones de 65 anys o més? LLEGIU 

141. Qui s’ocupa principalment de les persones discapacitades ? LLEGIU 
 

  Persones no discapacitades 141. Persones 
discapacitades  

 

  139. Menors de 15 anys 140. De 65 anys o més  

 1. Vostè sol/a (persona entrevistada)     

 2. La seva parella     

 3. Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella     

 4. A parts iguals entre vostè i la seva parella     

 5. Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella     

 6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada     

 7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella     

 8. Una persona contractada     

 9. Elles mateixes     

 10. Serveis socials     

 11. Una altra situació. Especifiqueu-la  (pare, mare, germans, altres)       

   

 

 

Per a totes les persones entrevistades 

142. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?  

1. Vostè sol/a (la persona entrevistada)  

2. La seva parella  
3. Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella 

4. A parts iguals entre vostè i la seva parella 
5. Vostè, compartint-ho seva amb algú altre que no és la parella  

6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada  
7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella  

8. Una persona contractada  
9. Els serveis socials  

10. Una altra situació. Especifiqueu-la. 
 

143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.? 

1. Sí 
2. No 

 

144. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc., durant un dia feiner? 

145. I durant el cap de setmana? 
 

 hores/un dia feiner  hores/un cap de setmana sencer (dissabte + diumenge)  
 

146. Vostè s’ocupa o ajuda a familiars, amics o veïns que viuen fora de la llar i que tenen problemes de salut, discapacitat o problemes derivats de la 
seva avançada edat?  S’exclou qualsevol tipus d’atenció que formi part de la seva professió, que faci a canvi d’una remuneració o com a voluntari/a.  

1. Sí 
2. No      passeu a pregunta 149 

 

147. De quantes persones se n’ocupa?  

 persones  
 

148. Aproximadament, quantes hores dedica SETMANALMENT a aquesta tasca d’atenció?  

1. Menys de 20 hores a la setmana 
2. De 20 a 49 hores a la setmana 

3. 50 hores o més a la setmana 
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Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica 

Per a totes les persones entrevistades 

Ara li farem unes preguntes sobre el seu habitatge i l’equipament amb que compta  

149.  Quin és el règim de tinença del seu habitatge? LLEGIU         

1. De propietat (totalment pagat)     passeu a pregunta 151 

2. De propietat (pagant hipoteca)    
3. De lloguer normal (preu de mercat)        

4. De lloguer social  
5. En relloguer d’una part d’un pis               

6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)       passeu a pregunta 151 
7. Cedit per familiars o amics       passeu a pregunta 151 

8. Una altra situació. Especifiqueu-la. 
 

150. Quin import aproximat ha pagat l’últim mes de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge principal (on resideix)?   

 euros  
 

151. Té el seu habitatge algun dels següents problemes? 

  1. Sí 2. No  

 1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes    

 2. Insectes i/o rates i similars    

 3. Fums, gasos o contaminació de l’aire o de l’exterior     

 4. Sorolls procedents de l’exterior    

 

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitza vostè aigua de................  per beure?  

  1. Habitualment 2. Ocasionalment 3. Mai  

 1. Aigua de l’aixeta sense filtrar     

 2. Aigua de l’aixeta filtrada     

 3. Aigua envasada      

 4. Aigua de fonts naturals      

 

153. Quantes habitacions té l’habitatge? (comptant dormitoris, sala, menjador i cuina però no bany) 
 

 habitacions  
 

154. El seu habitatge disposa de...  

155. En cas afirmatiu, l’utilitzen quan els cal? 

  154. En disposen 155. L’utilitzen quan cal  

  1. SÍ    P155 2. No   P156 1. SÍ 2. No  

 1. Calefacció: central o individual      

 
2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple: 

radiadors elèctrics, estufa de gas...) 
     

 3. Aire condicionat       

 4. Ascensor        
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156. A la seva llar disposen de...   

157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo? 

  156. En disposen 157. S’ho poden permetre   

  1. SÍ    P158 2. No   P157 1. SÍ 2. No  

 1. Rentadora      

 2. Televisor en color      

 3. Telèfon (fix o mòbil)       

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

 5. Connexió a Internet      

 

158. A la seva llar es poden permetre...  

  1. SÍ 2. No  

 1. Anar de vacances, almenys una setmana 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     

 4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds    

 5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos càlids    

 

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front als pagaments següents? 

160. En cas afirmatiu, s’han endarrerit en el pagament d’algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?  

  159. Han tingut despesa 160. S’han endarrerit en el pagament   

 
 1. SÍ    P160 2. No   P161 

1. Sí, només 
una vegada 

2. Sí, dues 
vegades o més 

3. No  

 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 el sol·licitat per a la 

compra de l’habitatge principal)  

      

 3. Lloguer de l’habitatge principal        

 
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, 

etc.)  
      

 

161. En els últims 12 mesos s’ha trobat en alguna d’aquestes situacions? LLEGIU  

1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària 
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament 

3. Ha rebut l'ordre de desnonament 
4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament 

5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament 
6. Una altra situació. Especifiqueu-la. 

 

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la seva llar, com acostuma a arribar a final de mes?  

1. Amb molta dificultat  
2. Amb dificultat  

3. Amb certa dificultat  
4. Amb certa facilitat  

5. Amb facilitat  
6. Amb molta facilitat 

 

  



27 

 

 

Z. Dades sociodemogràfiques 

Per a totes les persones entrevistades 

163. Centrant-nos en vostè, ens podria dir quin és el seu estat civil? 

1. Solter/a 

2. Casat/da  
3. Vidu/vídua 

4. Separat/da 
5. Divorciat/da 

 

164. Quina nacionalitat té? 

1. Espanyola  
2. Espanyola i una altra estrangera. Especifiqueu quina 

3. Estrangera. Especifiqueu quina o quines 
 

165. Es considera vostè com a pertanyent a la comunitat gitana? 

1. Sí 
2. No       
 

166. On va néixer? 

1. Al mateix municipi de residència         passeu a pregunta 168   

2. A un altre municipi de Catalunya.                                      Especifiqueu municipi    passeu a pregunta 168 

3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.           Especifiqueu província   passeu a pregunta 168 

4. A l'estranger.                                                                             Especifiqueu país    
 

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

167. A quin any va arribar a Espanya? 
 

 Any  
 

Per a totes les persones entrevistades 

168. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?                                                                         

 1. No sap llegir ni escriure 
 2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària  

 3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB 

 4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa  

 5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

 6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 

 7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 

 8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica  

 9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 
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169. Quina és la seva situació laboral actual?                          

1. Treballa              passeu a pregunta 173 
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos   passeu a pregunta 173 

3. Aturat/da amb subsidi/prestació    
4. Aturat/da sense subsidi/prestació   

5. Feines de la llar (mestressa de casa)   passeu a pregunta 171 
6. Estudiant  passeu a pregunta 171 
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent  passeu a pregunta 171 

8. Jubilat/da per raons d’edat  passeu a pregunta 171 
9. Jubilat/da de forma anticipada  passeu a pregunta 171 
10. Una altra situació. Especifiqueu-la. 
 

 passeu a pregunta 171 

Només per a les persones que estan en situació d’atur 

170. Quan temps porta aturat ininterrompudament? 
 

 Any  
 

Només per a les persones que actualment no treballen (P169 = 3 a 10) 

171. Malgrat que en l’actualitat no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?  

1. Sí  

2. No              passeu a pregunta 188 (si no és persona de referència i/o parella) o a pregunta 195 si és persona de referència i no té parella 

Només per a les persones que actualment no treballen però havien treballat abans (P169 = 1 o 2 + P171=1)  

172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina? 

1. Per motius de salut 
2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes incapacitades 

3. Per ocupar-se de persones no dependents 
4. Per altres motius familiars 

5. Per canvi de lloc de residència 
6. Per finalització de contracte 
 

 
 

7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa 
8. Per acomiadament 

9. Va haver de tancar el seu negoci 
10. Per jubilació o pre-jubilació 

11. Per estudis 
12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo 

 

Per a totes les persones entrevistades EXCEPTE ELS JUBILATS I INCAPACITATS 

173. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?    

1. Cap 
2. L’actual vigent 

3. Dos contractes 
4. De 3 a 5 

5. De 6 a10 
6, D’11 a 20  

7. Més de 20 
 

Per a totes les persones entrevistades que treballen actualment o han treballat anteriorment  

Ara li farem unes preguntes sobre la seva feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l’última que hagi tingut. 

174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)? 

   

 

175. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa? 

   

 

176. En quina situació es troba vostè a la seva feina (o es trobava a l’última feina)? LLEGIU 

1. Funcionari/a           
2. Assalariat/da amb contracte indefinit 
 

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos 

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
5. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 

6. Contracte temporal de 2 anys i més 
7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 
 

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)  
9. Treballa sense contracte 

 

10. Autònom o professional sense assalariats/des     

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res    
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es         

 

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la. 
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177. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?  

1. No 
2. Sí, d'1 a 4 persones 

3. Sí, de 5 a 10 persones 
4. Sí, d'11 a 20 persones 

5. Sí, més de 20 persones 
 

Només per a les persones que treballen actualment 

178. El seu contracte és a temps complet o a temps parcial? 

1. A temps complet     passeu a pregunta 180 

2. A temps parcial  

 

179. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball?.  

1. Està estudiant 

2. Per malaltia o incapacitat pròpia 
3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 

4. Per altres obligacions familiars 
5. Per altres obligacions personals 

6. No ha pogut trobar treball de jornada completa 
7. No vol un treball de jornada completa 

8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo. 
 

180. Quin tipus de jornada té a la seva feina (principal)? LLEGIU 

     1. Jornada partida 
     2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 

     3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 
     4. Jornada contínua, a la nit 

     5. Torns 
     6. Jornada irregular o variable segons els dies 

     7. Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa  
     8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 

 

181. Habitualment quantes hores a la setmana treballa vostè en el seu treball principal?  Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. Si 
respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora 

 hores treballades en total durant l’última setmana treball principal  
 

182. A més del seu treball principal, té vostè algun altre treball remunerat?  

1. Sí, habitual   

2. Sí, ocasional 
3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo. 

4. No       passeu a pregunta 184      
 

Només si té altres treballs, a més del principal 

183. Habitualment quantes hores a la setmana treballa vostè en altres treballs diferents del seu treball principal? Si respon en fraccions de 30 minuts o més 
arrodonir fins la següent hora 

 

 hores treballades en total durant l’última setmana altres treballs remunerats  
 

Per a totes les persones que treballen actualment 

183bis. Suposant que vostè pogués escollir lliurement les seves hores de treball i tenint en compte la necessitat de guanyar-se la vida, quantes hores 
setmanals preferiria treballar actualment? 

 hores que voldria treballar  
 

184. En general, es troba satisfet/a amb les seves condicions de treball? LLEGIU 

     1. Està molt satisfet/a 

     2. Està satisfet/a 
     3. Està insatisfet/a 

     4. Està molt insatisfet/a 
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185. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns, si us plau, la freqüència amb què es troba en les següents 
situacions 

 
 

1. Mai 
2.  Algunes 

vegades 
3. Sovint 4. Sempre 7. NP  

  1. Hi ha un volum de soroll que l’obliga a aixecar la veu per parlar amb altres        

  2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena  de pol·lució de l'aire       

  3. Ha d’aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les  espatlles o per sobre        

  4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans        

  5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)        

  6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"        

  7. Ha de treballar massa        

  8. Té males relacions amb els seus companys/es        

  9. Té males relacions amb els seus superiors  (nomes si té superiors)       

 10. Ha de treballar sol/a        

 

186. Globalment i tenint en compte les condicions en que realitza el seu treball, s’ha sentit en estrès (tens/a, nerviós/osa, ansiós/osa o sense poder 

dormir per problemes laborals? LLEGIU 

1. Mai 
2. Algunes vegades 

3. Sovint 
4. Sempre 

 

187.Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb el treball domèstic i les responsabilitats familiars?  LLEGIU 

1. Mai 

2. Algunes vegades 
3. Sovint 

4. Sempre 
7. NP (no fa treball domèstic i/o no té responsabilitats domèstiques o familiars) 

 

Si la persona de referència de la llar és la persona entrevistada i no té parella      passeu a pregunta 195 

 
 
 
 

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la parella de la persona entrevistada.  

Si la persona entrevistada no és la persona de referència de la llar  es fan referides a la persona de referència  

Si es tracta de la persona de referència i té parella  es fan referides a la parella 

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la seva parella 

Enquestador/a: assenyaleu si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella 

1. Persona de referència 
2. Parella de la persona de referència 

 

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar o de la seva parella? 

1. No sap llegir ni escriure 

2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB 

4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa  

5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior  

8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica  
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 
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189. Quina és la seva situació laboral actual? 
 

1. Treballa          passeu a pregunta 191 
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos     passeu a pregunta 191 

3. Aturat/da amb subsidi/prestació  
4. Aturat/da sense subsidi/prestació  

5. Feines de la llar (mestressa de casa)       
6. Estudiant     

7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent  

8. Jubilat/da per raons d’edat          passeu a pregunta 191 

9. Jubilat/da de forma anticipada     passeu a pregunta 191 

10. Una altra situació. Especifiqueu-la. 

 

190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat abans?  

1. Sí 
2. No     passeu a pregunta 195 

 

Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment  

191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)? 

   

 

192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa? 

   

 

193. En quina de les següents situacions es troba aquesta persona a la seva feina (o es trobava a l’última feina)? LLEGIU 

1. Funcionari/a  
2. Assalariat/da amb contracte indefinit 

 
3. Contracte temporal de menys de 6 mesos 

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
5. Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys 

6. Contracte temporal de 2 anys i més 
7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 

 

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)  
9. Treballa sense contracte 

 
10. Autònom o professional sense assalariats/des  

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res    
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es    

 
13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la. 

 

194. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?  

1. No 
2. Sí, d'1 a 4 persones 
3. Sí, de 5 a 10 persones 

4. Sí, d'11 a 20 persones 
5. Sí, més de 20 persones 

 

Per a totes les persones entrevistades 

195. Aproximadament, quins són els seus ingressos nets mensuals? Mostreu targeta o llegiu intervals 

01. No té ingressos  

02. Menys de 300 €  
03. De 301 a 600 €  

04. De 601 a 900 €   
05. De 901 a 1.200 €   

06. De 1.201 a 1.500 € 

07. De 1.501 a 1.800 €   

08. De 1.801 a 3.000 €   
09. De 3.001 a 6.000 €   

10. Més de 6.000 €   
88. No desitja contestar 

99. No ho sap 
 

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals  

01. Menys de 6.000 €   

02. De 6.001 a 9.000 €   
03. De 9.001 a 12.000 €   

04. De 12.001 a 15.000 €   
05. De 15.001 a 18.000 € 

06. De 18.001 a 30.000 €   
 

07. De 30.001 a 54.000 €   

08. De 54.001 a 90.000 €   
09. Més de 90.000 € 

88. No desitja contestar 
99. No ho sap  
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197. Tenen a la llar despesa d’electricitat o de gas? 

198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat el paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc) 

199. Sap l’import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l’any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos 

  197. Te la despesa 198. Amb quina periodicitat la paguen? 199. Import en euros (mitjana 
del període) 

 

  1. Sí 2. No Fi 1. Mensual 2. Bimensual 3. Anual 4. Altres  

 Electricitat         

 Gas o altres combustibles          
 

 
 

 

Autorització consentiment nou contacte 

200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostè per fer-li algunes preguntes sobre la seva salut, podríem tornar a contactar amb vostè? 

1. Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema  

2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema      Finalitza entrevista si té menys de 18 anys 
 

Només per a persones de 18 anys i més 

201. Per finalitzar, voldríem saber si estaria d’acord en fer-se una anàlisi de sang, realitzada per professionals sanitaris, per tal d’obtenir una analítica 
sobre els contaminants, en concret sobre els compostos orgànics persistents (substàncies químiques tòxiques, resistents a la degradació, que 
s’acumulen en teixits d’éssers vius i que poden afectar la salut. L’anàlisi es realitzaria a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) – Hospital 

del Mar. 

1. Sí, estaria d’acord 

2. No        Finalitza entrevista 
 

 

Si la resposta és positiva, cal comunicar que una infermera de l’IMIM es posarà en contacte telefònic amb ell/ella per tal de concertar la visita en el dia i el 
moment que li sigui més adient i aclarir qualsevol dubte al respecte. Si la persona desitja més informació pot trucar al telèfon 93 202 77 72 de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona.  
 

 

 

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de salut de Barcelona ja s’han acabat. 
 
 

No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció 

1. Facilita número de telèfon   anoteu-lo al full de mostra 

2. Es nega a facilitar el número 
3. No té telèfon 

4. No coneix el número 
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Fitxa d’observació (a omplir per l’enquestador/a) 

A. Hora de finalització de l’entrevista 

 Hora  
 

B. Durada total de l’entrevista en minuts 

 minuts  
 

C. Titular o substitut 

 1 Titular        ☐      Substitut número   
 

D. Tipus de qüestionari   

     1. General          passeu a pregunta G 
     2. Informador indirecte adults 

     3. Informador indirecte menors     passeu a pregunta F 
 

E. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s’ha emprat el qüestionari indirecte per a adults 

0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte adults 

1. Incapacitat permanent de la unitat mostral 
2. Persona gran amb dificultats 

3. Problemes d’idioma 
4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18) 

5. Un altre motiu. Especifiqueu-lo. 
 

F. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l’entrevista ? 

0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte 
1, Sí 

2. No, estava  al domicili, però a una altra habitació 
3. No, no  estava  al domicili 

 

G. En quina llengua s’ha desenvolupat l’entrevista? 

1. Català 
2. Castellà 

3. Català i castellà combinats 
4. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la. 

 

H. La persona entrevistada, ha tingut algun problema de comprensió o d’expressió en la llengua en què s’ha realitzat l’entrevista? 

  1. Cap dificultat 2. Alguna dificultat 3. Moltes dificultats  

 Català     

 Castellà     
 

I. Presència de terceres persones durant l’entrevista 

1. Sense observadors 
2. Parella 

3. Pare/mare 
4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament) 

5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament) 
6. Altres familiars 

7. Amics o veïns 
8. Altres persones (relació desconeguda) 

 

J. Valori del 1 (molt poc) al 10 (molt) l’actitud de la persona entrevistada respecte.. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1. A la facilitat a donar respostes            

 2. Al grau de sinceritat            
 

 
  



34 

 

 

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines? 

 Pregunta 1  Pregunta 2  Pregunta 3  Pregunta 4  Pregunta 5  
 

L. Lloc de realització de l’entrevista 

1. Domicili (porta) 

2. Domicili (interior) 
3. Lloc de treball 

4. Bar o similar 
5. Carrer o exterior del domicili 

6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo. 
  

M. Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada 

1. Edifici de pisos amb ascensor 

2. Edifici de pisos sense ascensor 
3. Casa unifamiliar adossada 

4. Casa unifamiliar entremitgera 
5. Casa unifamiliar aïllada 

6. Un altre tipus. Especifiqueu-lo. 
 

N. A quina planta viu?  

 planta  
 

O. Existeix algun tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens 

automàtic? 

      1. Sí 
      2. No 

 

P. Existeix algun tram d’escales dins del portal abans de l’ascensor o des de l’ascensor fins a la porta de l’habitatge sense rampa ni barana 
adaptada ni cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?  

     1. Sí 
     2. No 

 

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu la persona entrevistada?  

     1. Correcte  
     2. Deficient 

     3. Molt deficient 
 

R. Comentaris o observacions 

     

 

 

 

 


