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Annex 1. Fitxa tècnica 

 

Denominació: Enquesta de Salut de Barcelona 2006 (ESB-2006). 

 

Objectiu: Proporcionar informació respecte a la salut, els estils de vida i la utilització de 

serveis sanitaris de la població barcelonina i els seus determinants per tal d’adequar les 

polítiques de salut i la gestió dels serveis a les necessitats de la ciutadania, així com servir 

per a la recerca. 

 

Àmbit poblacional, territorial i temporal: L’univers estadístic de l’ESB-2006 era la totalitat 

de la població no institucionalitzada resident i empadronada a la ciutat de Barcelona. 

L’Enquesta es va realitzar a tota la ciutat de Barcelona, amb representativitat per districte. 

El període de recollida abarcava de desembre de 2005 a novembre de 2006. 

 

Disseny mostral: La unitat mostral estava integrada per subjectes i el nombre d'entrevistes 

era de 6.108 per al conjunt de la ciutat. Aquesta grandària mostral permetia un marge 

d’error proper al ±1,3% amb un nivell de confiança del 95,5%. La distribució territorial era 

de tipus estratificat i aproporcional, considerant cadascun dels districtes de la ciutat com a 

estrats. La grandària de la mostra de cada districte es va situar al voltant de 600 efectius, 

amb un nivell d’error pròxim al ±4%. Per garantir un bon ajust es va aplicar un sistema de 

control de l’aleatorietat pura mitjançant l’establiment de quotes per sexe i edat. 

 

Mètode de recollida: Entrevista domiciliària a càrrec de personal entrevistador degudament 

format. Per les característiques de la mostra, s'han dissenyat diversos models de qüestionari: 

un qüestionari general per la població de 15 anys o més, un qüestionari per a informador 

indirecte per a incapacitats, i un qüestionari per a informador indirecte per a menors de 15 

anys. 
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Benvolgut/da senyor/a 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona a través de l’Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de 
Barcelona, ha pres la iniciativa de fer una nova Enquesta de Salut a una mostra 
representativa de la població de Barcelona de totes les edats, amb l’objectiu de conèixer 
l’opinió i la percepció dels ciutadans i ciutadanes sobre els seus problemes de salut, els 
estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris, i que té la finalitat de donar un servei més 
adequat a les necessitats sanitàries de la població barcelonina. 
 
L’Enquesta de Salut de Barcelona és una activitat estadística de caràcter oficial prevista al 
Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, que es desenvoluparà en el Programa anual 
d’actuació estadística del 2006. Així, i d’acord amb alló que disposa la Llei 23/1998 
d’estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes han de facilitar la informació 
necessària de manera completa i verídica. 
 
Ens complau comunicar-vos que heu estat escollit/da, de forma aleatoria, per participar en 
aquesta Enquesta. És per això que us demanem la vostra col.laboració per tal que rebeu al 
vostre domicili un entrevistador/a, degudament acreditat/da i respongueu les preguntes que 
se us faran.  

 
En les properes setmanes rebran la visita d’un entrevistador/a per realitzar-li l’enquesta. Així 
mateix us sol.licitem que vetlleu per respondre les preguntes amb la màxima franquesa i 
precisió, ja que d’aquesta inestimable col.laboració n’han de sorgir conclusions per ajudar a 
l’Ajuntament de Barcelona a millorar el servei sanitari i promoure més acuradament la salut 
dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Tant l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona -autor del disseny de camp- 
com el propi Ajuntament us garantim que les vostres respostes estaran protegides pel secret 
estadístic i només seran objecte de tractament estadístic agregat, d’acord amb allò que 
disposa la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya. Si teniu qualsevol dubte o voleu algun 
aclariment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona posa a la vostra disposició el telèfon   
93 202 77 72. 
 
Tot agraint per endavant la vostra col.laboració, us saludem ben cordialment, 
 

 
Imma Mayol  Joan Guix i Oliver 
Presidenta de l’Agència    Gerent de l’Agència  
de Salut Pública de Barcelona  de Salut Pública de Barcelona 
 
 
 
Barcelona, maig de 2006 
 



 

 
 
Apreciado/a señor/a, 
 
 
 
El Ayuntamiento de Barcelona a través de la Agència de Salut Pública y el Consorci Sanitari 
de Barcelona, ha tomado la iniciativa de hacer una nueva Encuesta de Salud a una muestra 
representativa de la población de Barcelona de todas las edades, con el objetivo de conocer 
la opinión y la percepción de los ciudadanos y ciudadanas sobre sus problemas de salud, 
los estilos de vida y la utilización de los servicios sanitarios, y que tiene la finalidad de dar un 
servicio más adecuado a las necesidades sanitarias de la población barcelonesa. 
 
La Encuesta de Salud de Barcelona es una actividad estadística de caracter oficial prevista 
en el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, que se desarrollará en el Programa anual de 
actuación estadística del 2006. Así y de acuerdo con lo que dispone la Ley 23/1998 de 
estadística de Catalunya, los ciudadanos y ciudadanas han de facilitar la información 
completa y verídica que sea necesaria. 
  
Nos complace comunicarle que ha sido escogido/a, de forma aleatoria, para participar en 
esta Encuesta. Es por eso que pedimos su colaboración para que reciba en su domicilio a 
un entrevistador/a, debidamente acreditado/a y responda a las preguntas que se le harán. 
 
En las próximas semanas recibirán la visita de un entrevistador/a para realizarle la 
encuesta. Asimismo le solicitamos que, procure responder a las preguntas con la màxima 
franqueza y precisión, ya que de esta inestimable colaboración han de resultar unas 
conclusiones que ayuden al Ayuntamiento de Barcelona a mejorar el servicio sanitario y 
promover más cuidadosamente la salud de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Tanto el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona -autor del diseño de 
campo- como el propio Ayuntamiento os garantizamos que vuestras respuestas estarán 
protegidas por el secreto estadístico y únicamente serán objeto de tratamiento estadístico 
agregado, de acuerdo con lo que dispone la Ley 23/1998 de estadística de Cataluña. Si 
tiene cualquier duda o desea alguna aclaración, la Agència de Salut Pública de Barcelona 
pone a su disposición el télefono 93 202 77 72. 
 
Le agradecemos anticipadamente su colaboración y le saludamos cordialmente, 
 

Imma Mayol      Joan Guix i Oliver 
Presidenta de l’Agència    Gerent de l’Agència  
de Salut Pública de Barcelona  de Salut Pública de Barcelona 
 
 
Barcelona, mayo de 2006 
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Número de qüestionari           
        (1, 2, 3, 4) 

 
 

 
 
 

Enquesta de Salut de Barcelona 2006 
Qüestionari general 

            
            

Districte            
          (5 6) 
            

Enquestador/a           
         (7, 8, 9) 
            

Data de l’entrevista           
       (10, 11)  (12, 13) 
            

Hora d’inici           
       (14, 15)  (16, 17) 
            

Titular           
           (18) 
            

Tipus de qüestionari           
           (19) 
            

Motiu qüestionari indirecte (concretar en Observacions)          
           (20) 
            

Supervisió  
 
 
 
 
 

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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A. Context familiar i de l'habitatge 

A continuació li farem una sèrie de preguntes referides a vostè i a la seva família 

1. Anoteu el sexe de la persona entrevistada 
1. Home 
2. Dona 

 

 
 
 
 

              (21)

2. En primer lloc, quina edat té vostè? 

_____________ anys 
 

 
 
 

         (22,23) 

3. Quina és la seva data de naixement completa, dia, mes i any? 
 

Dia _____________  Mes _____________   Any _____________  
 

         (24,25) 
 

          (26,27) 
 

(28,29,30,31)
  

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

Persones_____________                                             Si només hi viu una persona           passeu a pregunta 14 
 

 
 
 

          (32,33)
 

Les preguntes següents s’han de contestar per a cada un dels membres de la llar i anotar a la taula següent 

5. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb la persona entrevistada?  
1. Espòs/osa o parella 6. Germà o germana 
2. Fill o filla 7. Sogre o sogra 
3. Pare o mare 8. Gendre o nora 
4. Avi o àvia 9. Altres familiars 
5. Net o neta 10. Altres no familiars 

 

6. Cadascuna d’aquestes persones, és home o dona?  
1. Home              2. Dona 

 

7. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones?  
 

Membre de la llar 5. Parentiu 6. Sexe 7. Edat 8. Persona de referència de la llar 

Persona entrevistada    (34) Tab fins 41 

Membre 1 (41,42) (43) (44,45) (46) 

Membre 2 (47,48) (49) (50,51) (52) 

Membre 3 (53,54) (55) (56,57) (58) 

Membre 4 (59,60) (61) (62,63) (64) 

Membre 5 (65,66) (67) (68,69) (70) 

Membre 6 (71,72) (73) (74,75) (76) 

Membre 7 (77,78) (79) (80,81) (82) 

Membre 8 (83,84) (85) (86,87) (88) 

Membre 9 (89,90) (91) (92,93) (94) 

Membre 10 (95,96) (97) (98,99) (100) 

Membre 11 (101,102) (103) (104,105) (106) 

Membre 12 (107,108) (109) (110,111) (112) 

Membre 13 (113,114) (115) (116,117) (118) 

Membre 14 (119,120) (121) (122,123) (124) 

Membre 15 (125,126) (127) (128,129) (130) 

8. Quina d’aquestes persones es podria considerar la persona de referència de la llar? Poseu una creu a 
la casella corresponent de la taula anterior 

Tab fins 138 
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9. 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? 

1. Sí 
2. No 

 

 
 
 
 
 
 

             (138)

 
 Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys ni més grans de 64 ni discapacitades                     passeu a pregunta 13 

 
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 

10. Qui s'ocupa principalment dels menors de 15 anys?   LLEGIU                                                                  
 

      (139,140)

11. Qui s'ocupa principalment de les persones de 65 anys o més?  LLEGIU                                            
 

      (141,142)

12. Qui s'ocupa principalment de les persones discapacitades?   LLEGIU                                                  
  
      (143,144)

 No discapacitats/des 

 10. Menors de 15 11. Majors de 64 
12. 

Discapacitats/des 

01. Vostè sol/a (la persona entrevistada)    

02. La seva parella    

03. Vostè, compartint-ho amb la seva parella    

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

05. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada    

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

07. Una persona contractada    

08. Elles mateixes     

09. Els serveis socials    

10. Una altra situació. Especifiqueu-la: _______________________    

 

Per a totes les persones entrevistades 

13. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de la casa com ara netejar, planxar, 
cuinar, etc.? 
01. Vostè sol/a (la persona entrevistada) 
02. La seva parella 
03. Vostè, compartint-ho amb la seva parella 
04. Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella 
05. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada 
06. Una altra persona de la llar que no és la seva parella 
07. Una persona contractada 
08. Els serveis socials 
09. Una altra situació. Especifiqueu-la: ___________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(145,146)

14. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, 
planxar, cuinar, etc.? 
1. Sí 
2. No 

 

  
 
 
 
 

(147)
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15. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, 
planxar, cuinar, etc, durant un dia feiner?  

I durant el cap de setmana? 

______________ hores/un dia feiner  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(148,149) 
 

(150,151) 

  

16. A part de la cuina i el bany, quantes habitacions hi ha casa seva comptant el menjador i/o sala 
d’estar? 

_____________   habitacions 
 

  
 
 
 
 

(152)

17. El seu habitatge disposa de...? 
 1. Sí 2. No 0. NP 

1. Dutxa i/o banyera     (153)

2. Aigua corrent calenta     (154)

3. Calefacció central o individual     (155)

4. Ascensor (si és un edifici de més de 2 plantes)     (156)

5. Rentadora     (157)

6. Rentaplats     (158)

7. Aire condicionat     (159)

I el seu habitatge pateix de...?     

8. Humitats persistents i/o mala ventilació     (160)

9. Insectes i/o rates i similars     (161)

10. Fums, gasos o contaminació de l’aire de l’exterior     (162)

11. Sorolls procedents de l’exterior     (163)

 

18. Em pot dir amb quina freqüència utilitza vostè aigua de ..................... per BEURE? LLEGIU  

19. I per CUINAR a casa seva, amb quina freqüència utilitzen aigua de ....................? LLEGIU   
 
 18. Per BEURE 19. Per CUINAR 
 1. 

Habitualment 
2. 

Ocasionalment 
3.  

Mai 
1.  

Habitualment 
2. 

Ocasionalment 
3.  

Mai 
4.  

No ho sap 

1. Aigua de l'aixeta          (164) (165)

2. Aigua envasada        (166) (167)

3. Aigua de fonts naturals        (168) (169)
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B. Dades sociodemogràfiques 
 

Per a totes les persones entrevistades 

20. Centrant-nos en vostè, ens podria dir quin és el seu estat civil (legal)? 
1. Solter/a 
2. Casat/da  
3. Vidu/vídua 
4. Separat/da 
5. Divorciat/da 
 

 
 
 
 
 
 

 (170)

21. On va néixer? 
1. A Barcelona                    passeu a pregunta 24 

2. A un altre municipi de Catalunya. Especifiqueu-lo: ________________________________  passeu a pregunta 24 

3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya. Especifiqueu província:______________  passeu a pregunta 24 
4. A l'estranger.  Especifiqueu país: ____________________________________________________________________ 
 

 (171) 
 
 
 
 

(172,173,174
,175,176) 

 
 
 

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

22. A quin any va arribar a Espanya? 

Any _____________ 
 

 
 

(177,178, 
179,180)

23. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació per causa de la seva ètnia o país 
d’origen en les situacions següents?  (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. Al rebre assistència sanitària       (181)

2. Buscant feina       (182)

3. A la feina       (183)

4. A casa       (184)

5. En un lloc públic o al carrer       (185)

23.B.  I, ha experimentat algun tipus de discriminació per causa del seu sexe? (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. Al rebre assistència sanitària 
2. Buscant feina 
3. A la feina 
4. A casa 
5. En un lloc públic o al carrer  

 
 
 
 
 
 

(186) 

(187) 

(188) 

(189) 

(190)
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Per a totes les persones entrevistades 

24. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats? 
01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 
03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

04. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 
05. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

06. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 
07. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments universitaris de primer cicle  
09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments universitaris de segon cicle 
10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: ________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(191,192)

 

25. Quina és la seva situació laboral principal actual? 
       
 01. Treballa       

(193,194)
 02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos    

 passeu a pregunta 30 
 

       
 03. Aturat/da amb subsidi     
 04. Aturat/da sense subsidi     
      
 05. Feines de la lllar (mestresso/a de casa)     
 06. Estudiant      
 07. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent     
      
 08. Jubilat/da per raons d’edat    

26. Quant de temps porta aturat ininte- 
rrompudament? 
1. 6 mesos o menys 
2. De més de 6 mesos a 12 mesos 
3. De més de 12 mesos a 2 anys 
4. De més de 2 anys a 4 anys 
5. Més de 4 anys 
6. No ha treballat mai      passeu a pregunta 39   (195)

 09. Jubilat/da de forma anticipada      
      
 10. Una altra situació. Especifiqueu-la:       
      (196,197, 

198,199)
     

27. En quin any es va jubilar? 
 

    Any_____________    passeu a pregunta 30 
 

       
 

Només per a les persones que actualment no treballen (aturats/des, feines de la llar, estudiants, incapacitats i altres) 

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

1. Sí  
2. No  passeu a pregunta 39 

 
 
 
 
 

 (200)

29. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?  
01. Per motius de salut 
02. Per motius familiars 
03. Per finalització del contracte  
04. Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa  
05. Per acomiadament 
06. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo: _________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

(201,202)
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Només per a les persones que treballen o han treballat anteriorment 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 (203,204, 
205)

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

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 (206,207, 
208)

32. En quina situació es troba vostè a la seva feina (o es trobava a la última feina)? 
01. Funcionari/a 
02. Assalariat/da amb contracte indefinit 

03. Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 

08. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 

10. Autònom o professional sense assalariats 
11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors 

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: __________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(209,210)

33. Té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (211)

 
Només per a les persones que treballen actualment 

34.B. En el moment actual, quantes feines remunerades té? 
         _____________  feines remunerades 
 

 
 
 

 (212)

34. Les preguntes següents es refereixen a la seva feina principal. Quin tipus de jornada té a la 
seva feina? 

01. Jornada partida 
02. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 
03. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 
04. Jornada contínua, a la nit 
05. Torns 
06. Jornada irregular o variable segons els dies 
07. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(213,214)

35. Dintre de la jornada habitual normal, té flexibilitat horària? 
1. Sí 
2. No 
 

 
 
 

 (215)

36. Quantes hores ha treballat durant la darrera setmana? (o la darrera setmana que hagi treballat 
completa) 

_____________  hores treballades en total durant la última setmana 
 

  
 
 
 

(216,217)
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Només per a les persones que treballen actualment 

37. 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 

 

 
 
 
 
 

 (218)

38. 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 

01. Hi ha un volum de soroll que l’obliga a aixecar la veu per parlar amb altres      (219)

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

     (220)

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

     (221)

04. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans      (222)

05. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)      (223)

06. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"      (224)

07. Ha de treballar massa      (225)

08. Té males relacions amb els seus companys/es      (226)

09. Té males relacions amb els seus superiors      (227)

10. Ha de treballar sol/a      (228)

 
 

38.B. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut? LLEGIU 
1. 1-2 contractes 
2. 3-5 contractes 
3. 6-10 contractes 
4. 11-20 contractes 
5. >20 contractes 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (229)

 
 
 

Si la persona entrevistada és la persona de referència de la llar i no té parella                                      passeu a pregunta 46 
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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 

39. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats d’aquesta persona? 
01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 
03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

04. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 
05. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

06. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 
07. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments universitaris de primer cicle  
09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments universitaris de segon cicle 
10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: ________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(230,231)

40. Quina és la seva situació laboral actual? 
 
01. Treballa   passeu a pregunta 42 
02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos   passeu a pregunta 42 

03. Aturat/da amb subsidi 
04. Aturat/da sense subsidi 

05. Feines de la llar (mestresso/a de casa)  
06. Estudiant 
07. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent  

08. Jubilat/da per raons d’edat 
09. Jubilat/da de forma anticipada 
10. Una altra situació. Especifiqueu-la: __________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(232,233)

41. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat 
abans? 
1. Sí  
2. No  passeu a pregunta 46 

 

 
 
 
 
 

 (234)
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Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment 

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

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 (235,236, 
237)

43. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) ? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 (238,239, 
240)

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

01. Funcionari/a 
02. Assalariat/da amb contracte indefinit 
03. Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 
08. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 
10. Autònom o professional sense assalariats 
11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors 
13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: _________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(241,242)

45. Té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 (243)

 

Per a totes les persones entrevistades 

46. Aproximadament, quins són els seus ingressos nets mensuals? MOSTREU TARGETA O LLEGIU 
INTERVALS 

01. No té ingressos 
02. Menys de 300 € (Menys de 50.000 ₧) 
03. De 301 a 600 € (De 50. 001 a 100.000 ₧) 
04. De 601 a 900 € (De 100.001 a 150.000 ₧) 
05. De 901 a 1.200 € (De 150.001 a 200.000 ₧) 
06. De 1.201 a 1.500 € (De 200.001 a 250.000 ₧) 
07. De 1.501 a 1.800 € (De 250.001 a 300.000 ₧) 
08. De 1.801 a 3.000 € (De 300.001 a 500.000 ₧) 
09. De 3.001 a 6.000 € (De 500.001 a 1.000.000 ₧) 
10. Més de 6.000 € (Més de 1.000.000 ₧) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(244,245)

47. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? MOSTREU 
TARGETA O LLEGIU INTERVALS 

 
01. Menys de 6.000 € (Menys d’1.000.000 ₧)  
02. De 6.001 a 9.000 € (D’1.000.001 a 1.500.000 ₧)  
03. De 9.001 a 12.000 € (D’1.500.001 a 2.000.000 ₧) 
04. De 12.001 a 15.000 € (De 2.000.001 a 2.500.000 ₧) 
05. De 15.001 a 18.000 € (De 2.500.001 a 3.000.000 ₧) 
06. De 18.001 a 30.000 € (De 3.000.001 a 5.000.000 ₧) 
07. De 30.001 a 54.000 € (De 5.000.001 a 9.000.000 ₧) 
08. De 54.001 a 90.000 € (De 9.000.001 a 15.000.000 ₧) 
09. Més de 90.000 € (Més de 15.000.000 ₧) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(246,247)

47.B. Durant els últims 12 mesos, ha estat preocupat/da per no poder menjar suficientment degut a 
manca de diners? 
1. Sí                           2. No 

 
 

 (248)
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C. Cobertura sanitària 
 

Per a totes les persones entrevistades 

48. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? 
LLEGIU-LES.     

Se n’exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives. 
 

 1. Sí 2. No 9. NS 

1. Seguretat Social (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)     (249)

2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) amb prestació sanitària de la SS     (250)

3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada      (251)

4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (252)

5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (253)

6. Iguala amb un metge     (254)

7. No té cap assegurança sanitària, només utilitza metges privats     (255)

8. Una altra situació. Especifiqueu-la: _________________________________________________     (256)
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D. 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. 

51. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU-HO 
1. Excel·lent 
2. Molt bona 
3. Bona 
4. Regular 
5. Dolenta 
 

 
 
 
 
 
 

 (257)

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

_____________ hores 
 

  
 
 

(258,259)

53. Aproximadament, quants quilos pesa sense roba? 
 
    quilos   (260,261, 

262)
 

54. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates? 
 
     cms   (263,264, 

265)
 

55. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor el seu estat de salut en el dia d'avui. 
LLEGIU-HO 

1. No té problemes per caminar 
2. Té alguns problemes per caminar 
3. Ha de fer llit 

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 
2. Té alguns problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 
3. És incapaç de 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 alguns problemes per fer les seves activitats quotidianes 
3. És incapaç de fer les seves activitats quotidianes 

1. No té dolor o malestar 
2. Té dolor o malestar moderat 
3. Té molt dolor o malestar 

1. No està ansiós/a o deprimit/da 
2. Està moderadament ansiós/a o deprimit/da 
3. Està molt ansiós/a o deprimit/da 

 

 
 
 
 
 

 (266) 
 
 
 

 (267) 
 
 
 

 (268) 
 
 
 
 

 (269) 
 
 
 

 (270)
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56. 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 
         
         
         
      
  

 
    

 

          
          
          
      
  80     80 
          
          
 

Marqui amb una creu en el 
termòmetre quin és el seu estat de 

salut en el dia d’avui 
         

     
 

 
    

 

         
         
         
     
 70     70 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 60     60 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 50     50 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 40     40 
         
         
         
     
 

 
     

         
         
         
     
 30     30 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 20     20 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 10     10 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
    0    

 
 
 
 

Pitjor estat de salut 
imaginable  (271,272, 

273) 
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E. Morbiditat crònica 

 
Per a totes les persones entrevistades 

57. Ens podria dir si pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? LLEGIU-LOS 
 
 1. Si 2. No 

01. Pressió alta    (274)

02. Infart de miocardi    (275)

03. Altres malalties del cor    (276)

04. Varices a les cames     (277)

05. Artrosi, artritis o reumatisme    (278)

06. Mal d'esquena crònic cervical    (279)

07. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal    (280)

08. Al·lèrgies cròniques    (281)

09. Asma    (282)

10. Bronquitis crònica    (283)

11. Diabetis    (284)

12. Úlcera d'estómac o duodè    (285)

13. Només homes Problemes de pròstata    (286)

14. Colesterol elevat    (287)

15. Cataractes    (288)

16. Problemes crònics de pell    (289)

17. Restrenyiment crònic    (290)

18. Depressió i/o ansietat    (291)

19. Altres trastorns mentals    (292)

20. Embòlia/atac de feridura    (293)

21. Migranya o mals de cap freqüents    (294)

22. Mala circulació    (295)

23. Morenes/hemorroides    (296)

24. Tumors malignes    (297)

25. Osteoporosi    (298)

26. Anèmia    (299)

27. Problemes de tiroides    (300)

28. Incontinència urinària    (301)

58. Pateix vostè o el seu metge li ha dit que pateix o ha patit algun trastorn crònic que no sigui a la 
llista que li acabo de llegir?    

En cas afirmatiu, quin o quins trastorns crònics pateix?  Màxim tres respostes 

Trastorn 1: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 2: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 3: _______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

(302,303, 
304,305) 

 
(306,307, 
308,309) 

 
(310,311, 
312,313)
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F. 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. 
 

61. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident com ara................? LLEGIU 

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

63. Aquest accident ha passat durant els darrers 15 dies?  

 61. Últims 12 mesos 62 63. Últims 15 dies 

 1. Sí 2. No Vegades 1. Sí 2. No 

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

      
 (314) 

(315,316) (317) 

02. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)       (318) 
(319,320) (321) 

03. Cremades       (322) 
(323,324) (325) 

04. Cops       (326) 
(327,328) (329) 

05. Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària)       (330) 
(331,332) (333) 

06. Accidents de trànsit com a conductor/a o passatger/a       (334) 
(335,336) (337) 

07. Accidents de trànsit com a vianant       (338) 
(339,340) (341) 

08. Mossegades o agressions d’origen animal       (342) 
(343,344) (345) 

09. Talls       (346) 
(347,348) (349) 

10. Un altre.  Especifiqueu-lo:  
 

      (350) 
(351,352) (353) 

 

Si no ha tingut cap accident                                                                                                                            passeu a pregunta 65 
 

64. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d’un, referir-se a l’últim 
01. A dins de casa 
02. A la feina o lloc de treball 
03. En un desplaçament durant la jornada laboral 
04. A l’escola o centre de formació 
05. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació 
06. A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar) 
07. A un centre esportiu 
08. A un altre lloc d'esbarjo 
09. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: _____________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(354,355)
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G. Ús de medicaments 
 

Per a totes les persones entrevistades 

65. De la llista següent, quins medicaments ha pres durant els últims DOS dies (ahir i abans-
d'ahir). LLEGIU-LOS 

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? 
 

 
1. No 

2. Sí 
Receptat pel metge per a 

aquest cas específic 

3. Sí 
Aconsellat pel 
farmacèutic 

4. Sí 
Per iniciativa 

pròpia 

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

     
 (356)

02. Tranquil·lizants, sedants      (357)

03. Medicaments per aprimar-se      (358)

04. Medicaments antidepressius      (359)

05. Medicaments per a l'asma      (360)

06. Medicaments per a l’al·lèrgia      (361)

07. Medicaments per a la tos o el refredat      (362)

08. Antibiòtics (penicil·lina o altres)      (363)

09. Medicaments per al cor      (364)

10. Medicaments per a la tensió arterial      (365)

11. Medicaments per al colesterol      (366)

12. Insulina o medicaments per a la diabetis      (367)

13. Pastilles per dormir      (368)

14. Medicaments per a problemes de la pell      (369)

15. Vitamines o minerals      (370)

16. Medicaments per a l'estómac      (371)

17. Laxants      (372)

18. Només per a dones. Hormones per a la menopausa      (373)

19. Només per a dones. Anticonceptius      (374)

20. Medicaments per a problemes dels ulls      (375)

21. Medicaments per a problemes d’oïda      (376)

22. Medicaments homeopàtics      (377)

23. Plantes medicinals comprades a la farmàcia      (378)

24. Plantes medicinals comprades a una herboristeria      (379)

25. Un altre. Especifiqueu-lo: 
___________________________________________ 

     (380)
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H. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 
 

Per a totes les persones entrevistades 

66. En els últims 15 dies s'ha hagut de quedar algun dia al llit (almenys la meitat del dia) per raons 
de la seva salut? Inclosos els dies passats a l'hospital. Mostreu al calendari els últims 15 dies 
1. Sí 
2. No                                               Si no treballa, no és mestresso/a de casa o no és estudiant        passeu a pregunta 68 
 

 
 
 
 
 

 (381)

67. Durant aquests últims 15 dies, ha deixat d'anar a treballar, anar a l'escola o centre docent o fer 
les feines de la casa per raons de la seva salut?  

1. Sí 
2. No 
 

 
 
 
 
 

 (382)

68. Durant aquests últims 15 dies ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals 
com anar a passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport per raons de la seva salut?  
1. Sí 
2. No  
 

 
 
 
 
 

 (383)

 
 

I. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos) 

69. 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 

 

 
 
 
 
 
 

 (384)

70. 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 

 

 
 
 
 
 
 

 (385)

 
Les persones que han contestat NO a les preguntes 69 i 70                                                                     passeu a pregunta 73 
 

Només per a les persones que han contestat SÍ a les preguntes 69 i/o 70 

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

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

(386,387, 
388,389)

72. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? 
1. Sí 
2. No 
 

 
 
 
 

 (390)
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J. Discapacitats 

 

Per a totes les persones entrevistades 

Les preguntes següents tenen per objecte saber si té alguna limitació greu o discapacitat que 
l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes 
 
 1. Sí 2. No 

73. Té alguna limitació greu a la vista, que li impossibiliti veure la televisió a dos metres, fins i 
tot amb ulleres o lents de contacte, o ceguesa d'un ull o ceguesa total? 

   
 

 (391)

74. Té alguna limitació greu de l'oïda, de manera que no pugui seguir una conversa de to 
normal entre diverses persones, fins i tot amb aparell, o sordesa d'una orella o sordesa 
total? 

   
 

 (392)

75. Té alguna limitació greu per parlar, per exemple com a conseqüència d'una operació de 
laringe, que faci que els altres tinguin dificultats per entendre el que vostè diu? 

   
 

 (393)

76. Té alguna limitació greu de comunicació per escriure o llegir –exceptuant els analfabets 
i les persones amb problemes de visió- o per fer i entendre signes gràfics com ara senyals 
de trànsit o les hores del rellotge? 

   
 

 (394)

77. Per problemes físics de mobilitat, té una limitació greu per sortir de casa si no va 
acompanyat/da d'una altra persona? 

   
 

 (395)

78. Té problemes per caminar, de manera que necessita un bastó o un altre instrument, o 
necessita l'ajut d'altres persones o una cadira de rodes per desplaçar-se? 

   
 

 (396)

79. Té altres limitacions importants de moviment, com ara molta dificultat per córrer una 
distància de 50 metres o per pujar escales -10 esglaons- sense ajut de barana o d'un altre 
instrument? 

   
 

 (397)

80. Té dificultats greus per fer activitats quotidianes com obrir o tancar portes, aixetes, 
pestells, i/o estirar-se o ajupir-se per agafar objectes sense ajut? 

   
 

 (398)

81. Té alguna dependència greu d'un aparell o instrument (marcapassos, ronyó artificial, 
etc.) o d'un tractament (oxigen, dieta estricta, etc.) que li impedeix de fer vida normal? 

   
 

 (399)

82. 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? 

   
 

 (400)

83. 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? 

   
 

 (401)

 

Si la persona té menys de 65 anys                                                                                 passeu a pregunta 89 
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Només per a persones de 65 anys o més 

84. 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? 

85. Li ajuda algú a fer-ho? 
 

 84. Dificultat 85. 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 

01. Menjar         (402) (403)

02. Entrar i sortir del llit         (404) (405)

03. Anar al “lavabo”         (406) (407)

04. Vestir-se i desvestir-se         (408) (409)

05. Banyar-se o dutxar-se         (410) (411)

06. Només homes Afaitar-se         (412) (413)

07. Pentinar-se         (414) (415)

08. Tallar-se les ungles dels peus         (416) (417)

09. Cuinar el seu menjar         (418) (419)

10.  Anar al mercat / fer la compra personal         (420) (421)

11. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar 
plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.) 

        (422) (423)

12. Utilitzar el telèfon          (424) (425)

13. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o 
pagar rebuts 

        (426) (427)

14. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en 
l’espai (per exemple, utilitzar el transport públic) i el 
temps (per exemple, organitzar les seves activitats)

        (428) (429)

15. Aprendre i retenir nova informació i recordar 
informacions recents (per exemple converses, 
cites, etc.) 

        (430) (431)

16. Pujar i baixar escales         (432) (433)

17. Caminar         (434) (435)

18. Sortir al carrer         (436) (437)

19. Asseure’s i aixecar-se de la cadira         (438) (439)

86. Durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari o treballador social al seu 
domicili?   
1. Sí 
2. No 
 

 
 
 
 
 

 (440)

 

Si la persona no té cap tipus de limitació                                                                                                                    passeu a pregunta 89 
 

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 o 3 a la pregunta 85) 

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

01. No rep ajut de ningú 05. De persones contractades particularment 
02. De la parella 06. De personal dels serveis socials 
03. D’altres familiars 07. De membres d'associacions d'ajuda 
04. De veïns o coneguts 08. D’una altra persona. Especifiqueu-la: __________________________________________ 

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

1. Home 
2. Dona 

 

 
 
 
 
 

 (441,442) 
 
 
 
 
 

(443)
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K. Salut mental 
 

Per a totes les persones entrevistades 

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. 

89. 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 

 
 
 

 (444)

90. 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 

 
 
 

 (445)

91. Ha sentit que juga 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 

 
 
 

 (446)

92. 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 

 
 
 

 (447)

93. S’ha notat constantment carregat/da 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 

 
 
 

 (448)

94. 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 

 
 
 

 (449)

95. 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 

 
 
 

 (450)

96. 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 

 
 
 

 (451)

97. S’ha sentit poc feliç i deprimit/da? 
 

1.  No    en absolut 
2. No  Sí  no més que habitualment 
3.    Sí una mica més que habitualment 
4.    Sí  molt més que habitualment 

 
 
 

 (452)

98. 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 

 
 
 

 (453)

99. 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 

 
 
 

 (454)

100. 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 

 
 
 

 (455)
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L. Suport social 
 

Per a totes les persones entrevistades 

101. 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       (456) 

2. Rep amor i afecte       (457) 

3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes a la feina i/o a la llar       (458) 

4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars       (459) 

5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics       (460) 

6. Té persones que es preocupen del que li passa       (461) 

7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important a la vida       (462) 

8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit       (463) 
 
 

Si la persona té menys de 65 anys                                                                                                        passeu a pregunta 102 

 
 

Només per a les persones de 65 anys i més 

101.B1.  Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots? 
 
 

101.B2.  A quants d’ells veu almenys una vegada al mes? 
 
 101.B1. Nombre 101.B2. Quants veu mensualment 

01. Amics o amigues    (464) (465)

02. Germans o germanes    (466) (467)

03. Fills o filles    (468) (469)

04. Néts o netes    (470) (471)

05. Nebots o nebodes    (472) (473)
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M. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos 

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. 

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

 1. Sí 2. No 

01. Metge/essa de medicina general i/o de capçalera    (474)

02. Pediatre/a    (475)

03. Oculista    (476)

04. Dentista    (477)

05. Només dones Ginecòleg/oga    (478)

06. Psiquiatre/a    (479)

07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.)    (480)

08. Infermer/a    (481)

09. Només dones Llevador/a    (482)

10. Treballador/a social    (483)

11. Fisioterapeuta    (484)

12. Psicòleg/oga    (485)

13. Osteòpata    (486)

14. Homeòpata    (487)

15. Naturista    (488)

16. Acupuntor/a    (489)

17. Un altre professional. Especifiqueu-lo:______________________________________________    (490)



 30

 

N. Visites mèdiques durant els darrers 15 dies 
 

Per a totes les persones entrevistades 

103. I durant els darrers 15 dies, ha estat visitat per un professional sanitari o sociosanitari per 
motiu de la seva salut?  
1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 108 

 

 
 
 
 
 

 (491)

 

Les preguntes següents es refereixen a la ÚLTIMA VISITA realitzada durant els darrers 15 dies 

104. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el van visitar? 
_____________  dies     _____________ mesos 

 

 
 

 (492,493, 
494)

105. Quin va ser el motiu de la consulta? 
1. Lesió per accident 
2. Malaltia  
3. Examen preventiu 
4. Renovar prescripcions (receptes) 
5. Procediment administratiu (certificat, baixa/alta laboral, etc) 
6. Vacunació 
7. Altres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (495)

106. A quin dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris va visitar? 
01. Metge/essa de medicina general i/o capçalera 10. Treballador/a social 
02. Pediatre/a 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicòleg/oga 
04. Dentista 13. Osteòpata 
05. Ginecòleg/oga 14. Homeòpata 
06. Psiquiatre/a 15. Naturista 
07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Infermer/a 17. Un altre professional. Especifiqueu-lo: 
09. Llevador/a       ______________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(496,497)

107. D’on era aquest professional? LLEGIU 

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 
4. Metge particular 

 

 
 
 
 
 
 

 (498)
 

Per a totes les persones entrevistades 

108. Durant els últims 15 dies ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció 
mèdica, però no va demanar-la? 
1. Sí 
2. No                    passeu a pregunta 112 
 

 
 
 
 
 

 (499)

109. Per quin motiu no ha demanat atenció sanitària? 
01. Pèrdua d'hores de treball 
02. Por a perdre la feina 
03. Incapacitat física per desplaçar-se 
04. Problemes de transport 
05. No resolen el seu problema de salut 
06. Haver de tenir cura d'un fill o malalt a casa 
07. Li han donat hora de visita per a més endavant 
08. No era prou greu 
09. Ho va resoldre a la farmàcia 
10. Té altres remeis curatius 
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo: ____________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(500,501)
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O. Atenció primària i urgències 

112. Hi ha cap 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                Ha anat a un metge de capçalera de Barcelona durant els últims 12 mesos?   
                                                                                         1. Sí     
                                                                                                      2. No        passeu a pregunta 127 

 

 
 
 
 
 

 (502) 
 

(503)

 
Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa o centre 

113. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa? 
1. A la Seguretat Social  
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 particular 

 

 
 
 
 
 

 (504)

114. El centre o lloc on atén aquest metge/essa és........ 
01. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori) 
02. Un centre d’especialitats mèdiques 
03. Un consultori de metge/metgessa particular 
04. Un hospital 
05. L’escola, el col.legi o l’institut 
06. Un altre lloc. Especifiqueu-lo:  __________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(505,506)

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

_____________ vegades 
 

  
 
 
 

(507,508)

116. Quant temps fa que té el mateix metge/essa de capçalera? 

_____________ anys      _____________  mesos 
 

 
 

 (509,510, 
511)
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A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre. 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     

No ho recorda 

0 
NP* 

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

       
 

 (512)

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

       
 

 (513)

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

       
 

 (514)

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

       
 

 (515)

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

       
 

 (516)

122. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon 
amb el metge/essa o infermer/a que el/la 
coneix millor? 

       
 

 (517)

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

       
 

 (518)

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

       
 

 (519)

125. El seu centre disposa d’un servei 
d’assessorament per a problemes de salut 
mental?  

       
 

 (520)

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

       
 

 (521)
* No ha anat mai a l’especialista 
 

Per a totes les persones entrevistades 

127. Durant l’últim any ha estat visitat/da o ha consultat a un servei d’urgències? 
1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 131 

 

 
 

 (522)

128. Quantes vegades hi ha anat o consultat? 

_______________   vegades 
 

  
 
 

(523,524)

Les preguntes següents es refereixen a la última visita a urgències de l’últim any 

129. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta?  
1. A un hospital públic o de la Seguretat Social 
2. A un hospital privat 
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 
4. A un ambulatori de la Seguretat Social 
5. A la consulta d’un metge o a un centre privat 
6. A un altre lloc. Especifiqueu-lo _____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (525)

130. Qui va prendre la decisió d’anar a aquest servei? 
1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada) 
2. Un/a familiar o acompanyant 
3. El metge/essa de l’ambulatori 
4. Un altre metge/essa o professional sanitari 
5. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 
6. Una altra persona. Especifiqueu-la __________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 (526)
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P. Hospitalitzacions 
 

Per a totes les persones entrevistades 

131. Ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos? S’inclou si 
ha estat més de 24 hores en urgències. 
1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 136 

 

 
 
 
 
 

 (527)

 

Només per a  DONES de menys de 55 anys (fins a 54) 

133. El motiu d’algun aquests ingressos ha estat un part? 
1. Sí 
2. No 

 

 
 
 

 (528)

 

Les preguntes es refereixen a l´ÚLTIM ingrés hospitalari en l’últim any 

135. El centre hospitalari era ...? LLEGIU-HO 

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 
4. Un centre privat amb pagament directe 
5. D’un altre tipus. Especifiqueu-lo: ______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 (529)

 
 
 

Per a totes les persones entrevistades 

136. De les afirmacions que li llegiré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el 
sistema sanitari a Catalunya, i per tant a Barcelona? LLEGIU-LES 
1. En general, funciona bastant bé i només calen petits canvis perquè funcioni millor 
2. Hi ha algunes coses bones però calen canvis fonamentals perquè funcioni millor 
3. Està tan malament que caldria refer-lo completament 
9. No ho sap 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (530)
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Q. Pràctiques preventives 
 

Per a totes les persones entrevistades 

137. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular quan comença la tardor? 
1. Sí 
2. No 

 

 
 
 
 

 (531)

138. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament? 
1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 140 

 

 
 
 
 

 (532)

139. Qui li pren habitualment la tensió? 
1. Metge/essa de capçalera o infermer/a 
2. Metge/essa especialista 
3. A la farmàcia 
4. Vostè mateix/a 
5. Una altra persona. Especifiqueu-la: _________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (533)

140. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada? 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (534)

141. Es revisa el nivell de colesterol en la sang periòdicament? 
1. Sí 
2. No  

 

 
 
 
 

 (535)

142. Quan es va revisar el nivell de colesterol en la sang per darrera vegada? 
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 
7. No se l’ha revisat mai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (536)

 

  Si la persona és HOME                                                                                                                    passeu a pregunta 150 
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Només per a DONES 

143. Es fa una mamografia (radiografia de la mama) periòdicament? 
1. Sí     
2. No          passeu a pregunta 145B 

 

 
 
 
 

 (537)

144. Quan es va fer la darrera mamografia? 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (538)

145. 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/oga de la Seguretat Social   
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:____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (539)

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

01. No tinc l’edat en que la mamografia està recomanada. 
02. No tinc temps. 
03. Per por al diagnòstic. 
04. Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar. 
05. No sé on me les he de fer. 
06. Es una prova molt cara. 
07. Ningú m’ha dit que me’n hagi de fer. 
08. Jo no he rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de mama. 
09. Ja tinc un càncer de mama. 
10. Altres. Especifiqueu-lo:__________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540,541)

146. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament? 
1. Sí 
2. No   passeu a pregunta        148 si té menys de 55 anys     149 si té 55 anys o més 

 

 
 
 
 

 (542)

147. 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (543)
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Si la dona té més de 55 anys                                                                                                                        passeu a pregunta 149B 

 
 

Només per a DONES de menys de 55 anys 

148. Actualment, està vostè embarassada? 
1. Sí 
2. No 
3. No ho sap, no n’està segura 

 

 
 
 
 
 

 (544)

 
Per a totes les dones entrevistades només SI NO HI HA LA PARELLA PRESENT 

149.B. Coneix a algú del seu entorn immediat (família, feina i amics) que estigui patint algun tipus 
d’abús o maltractament físic per part de la seva parella? ? Si la parella és present en el moment de 
l’entrevista, no feu aquesta pregunta i anoteu 3 
1. Sí  
2. No 
3. Pregunta no feta 

 
 
 
 
 
 

 (545)

149. Ha patit algun tipus d’abús o maltractament físic per part de la seva parella en l’últim any? Si la 
parella és present en el moment de l’entrevista, no feu aquesta pregunta i anoteu 3 

0. NP (no té ni ha tingut parella en l’últim any) 
1. Sí  
2. No 
3. Pregunta no feta  

 
 
 
 
 
 

 (546)
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R. Estils de vida: Activitat física 

 

Per a totes les persones entrevistades 

150. De les possibilitats que ara li llegiré, indiqui quina descriu millor l'activitat física que 
desenvolupa habitualment. LLEGIU-LES 
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:________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (547)

151. 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 153 
 

 
 

 
 

 (548)

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

____________  minuts / un dia 
 

  
 
 
 

(549,550)

153. 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 155 
 

 
 

 
 
 

 
 (551)

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

_____________   minuts /un dia 
 

  
 
 
 
 

(552,553)

155. 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 157 
 

 
 

 
 
 

 
 (554)

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

_____________   minuts / un dia 
 

  
 
 
 
 

(555,556)
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S. Estils de vida: Alcohol i drogues 

 

Per a totes les persones entrevistades 

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

1. Menys de 30 dies 
2. D’1 a 12 mesos 
3. Més d’un any  
4. Mai ha pres una beguda alcohòlica   

 

 
 

 
 
 

 
 (557)

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

158. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina 
freqüència ha consumit ...............? LLEGIU  

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

 
 158. Freqüència consum dies feiners 159 

 1 
Cap dia feiner 

2 
Menys d’1 dia 

feiner per 
mes 

3 
1-3 dies feiners per 

mes 

4 
1 dia feiner 

per setmana 

5 
2 dies feiners 
per setmana 

6 
3 dies feiners 
per setmana 

7 
Tots els dies 

feiners 

Nombre 
habitual de 

consumicions 
(total diari) 

1. Cervesa          (558) 
(559,560)

2. Vi, cava o similars          (561) 
(562,563)

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

         
 (564) 

(565,566)

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

         
 

 (567) 
(568,569)

160. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i 
diumenge), amb quina freqüència ha consumit .....................? LLEGIU 

161. 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? 

 
 160. Freqüència consum caps de setmana 161 

 1 
Mai  

 

2 
Menys d’1 cap 
de setmana al 

mes 

3 
1 cap de 

setmana al mes 

4 
2 caps de 

setmana al mes 

5 
3 caps de 

setmana al mes 

6 
Tots els caps de 

setmana 

Nombre habitual 
consumicions 
(total cap de 

setmana) 

1. Cervesa          (570) 
(571,572)

2. Vi, cava o similars         (573) 
(574,575)

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

        (576) 
(577,578)

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

        
 (579) 

(580,581)

162. 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 
6. Mai 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (582)
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Per a totes les persones entrevistades 

163. Ara li llegiré una sèrie de substàncies i m’haurà de dir si alguna vegada n’ha pres alguna per 
curiositat, per sentir-se millor, més relaxat/da, estimular-se o sentir-se més actiu/va, i sense 
que cap metge li hagi receptat. 

164. N’ha pres en els últims 12 mesos .............................? 
165. I en els últims 30 dies? 
 

 163  
N’ha pres alguna vegada a 

la vida 

164 
N’ha pres alguna vegada 
en els últims 12 mesos 

165 
N’ha pres alguna vegada 

en els darrers 30 dies 

 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 

1. Tranquil·lizants, pastilles per dormir, per 
als nervis 

       (583) (584) 
(585)

2. Marihuana, porros, maria, petards, 
xocolata, grifa, costo, haixix 

       (586) (587) 
(588)

3. Cocaïna, farlopa, basuco, perico, base        (589) (590) 
(591)

 
 
 
 

T. Seguretat viària 

 

Per a totes les persones entrevistades 

166. Durant l’últim MES, ha anat en moto per ciutat o per carretera o autopista? 

167. En cas afirmatiu, amb quina freqüència ha utilitzat el casc quan anava en moto per....................? 

 166 167. Utilització CASC 
 Hi ha anat 
 1. Sí 2. No 

1 
Mai 

2 
Algunes 
vegades 

3 
La majoria de 

vegades 

4 
Sempre 

1. ... ciutat          (592) (593)

2. ... carretera o autopista         (594) (595)

168. Durant l’últim MES, ha anat en cotxe per ciutat o per carretera o autopista al seient del davant 
o del darrera? 

169. En cas afirmatiu, amb quina freqüència ha utilitzat el cinturó de seguretat quan anava en cotxe 
per.........................? 

 
 168 169. Utilització CINTURÓ DE SEGURETAT 
 Hi ha anat 
 1. Sí 2. No 

1 
Mai 

2 
Algunes 
vegades 

3 
La majoria de 

vegades 

4 
Sempre 

1. ... ciutat  al seient davanter        (596) (597)

2. ... ciutat al seient del darrera        (598) (599)

3. ... carretera o autopista al seient davanter        (600) (601)

4. .... carretera o autopista al seient del darrera        (602) (603)
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U. Estils de vida: Tabac 

 

Per a totes les persones entrevistades 

170. De les següents situacions, quina descriu millor el seu comportament respecte al tabac (inclou 
cigarretes, cigars i pipes)? LLEGIU-LES 
1. Actualment no fuma gens  
2. Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)   passeu a pregunta172 
3. Actualment fuma cada dia  passeu a pregunta172 

 

 
 

 
 
 

 
 (604)

171. Abans, fumava vostè? LLEGIU-HO 

1. No ha fumat mai   passeu a pregunta180 
2. Havia fumat menys d'un cop al dia durant 6 mesos o més  passeu a pregunta177 
3. Havia fumat menys d’un cop al dia durant menys de 6 mesos  passeu a pregunta177 
4. Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més   passeu a pregunta177 
5. Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos                                 passeu a pregunta177 
 

 
 

 
 
 
 

 
 (605)

 
Només per a  les persones fumadores diàries i ocasionals 

172. A quina edat va començar a fumar? 

__________anys 
 

  
 
 
 

(606,607)

173. Actualment quantes cigarretes, cigars o pipes fuma cada dia? LLEGIU 
 Quantitat 
1. Cigarretes amb filtre  (608,609)

2. Cigarretes sense filtre  (610,611)

3. Cigarretes lligades a mà                 (612,613)

4. Cigars                                             (614,615)

5. Pipes                                               (616,617)

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

1. Sí 
2. No 

 

 
 

 
 

 
 (618)

175. Durant la última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu? 
1. Sí 
2. No 

 

 
 

 
 

 (619)

176. On li ha passat? Si li ha passat en més d’una ocasió, referiu-vos a la 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:______________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (620)
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Per les persones exfumadores 

177. A quina edat va començar a fumar? 

__________anys 
 

 
 
 
 

(621,622)

178. Quan temps fa que va deixar de fumar? 

______________ anys          _____________ mesos           _____________ dies 
 

 
 

 (623,624, 
625)

179. Quantes cigarretes, cigars o pipes fumava aproximadament cada dia? 
 Quantitat 
1. Cigarretes amb filtre  (626,627)

2. Cigarretes sense filtre  (628,629)

3. Cigarretes lligades a mà                   (630,631)

4. Cigars                                               (632,633)

5. Pipes                                                (634,635)

 
 

Per a totes les persones entrevistades 

180. 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                                                                             passeu a pregunta 182 
3. No procedeix (no treballa o treballa sol/a)                passeu a pregunta 182 

 

 
 

 
 
 
 

 (636)

181. Quantes persones fumen habitualment a prop seu a la feina? 
____________  persones 
 

 
 
 

(637,638)

 

Si la persona viu  sola                                                                                                    passeu a pregunta 184 
 

182. Algun membre de la seva família fuma habitualment a casa seva? 
1. Sí 
2. No                                           passeu a pregunta 184 
3. No procedeix (viu sol/a)          passeu a pregunta 184 

 

 
 

 
 

 
 (639)

183. Quantes persones fumen habitualment a casa seva? 

______________  persones  
 

 
 

 
 

 (640)

184. 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? 

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      (641)

2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge      (642)
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Pregunta per obtenir l’acceptació per participar a l’anàlisi de sang  
 

Per a totes les persones entrevistades 
 

Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 ja s’han acabat. 
 
De totes maneres voldríem saber si estaria d’acord en fer-se una anàlisi de sang, realitzat 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 
realitzarà a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) – Hospital del Mar.  
 
Així doncs, estaria disposat a ser contactat de nou per tal que li donin hora per fer-se l’anàlisi 
de sang? 

1. Sí 
2. No 

 

Enquestador/a: anoteu la resposta al full de mostra i, en cas afirmatiu, comproveu les dades de nom i adreça. 
SOL·LICITEU EL NÚMERO DE TELÈFON tant si la resposta és positiva (per tal de tornar a contactar amb la 
persona per concertar la visita) com negativa (a efectes de control). Anoteu les dades d’identificació al full de 
mostra, mai sobre el qüestionari. 

Si la resposta ha estat 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (643)
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FITXA D’OBSERVACIÓ (a omplir per l’enquestador/a) 

185. Hora de finalització de l’entrevista 
 
   hores    minuts (644,645, 

646,647)
 

186. Durada total de l’entrevista en minuts 
 
    minuts  (648,649, 

650)
 

187. En quina llengua s’ha desenvolupat l’entrevista? 
1. Català 
2. Castellà 
3. Català i castellà combinats 
4. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 (651)

Només si la persona entrevistada no es castellano o catalanoparlant 

188. 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     (652)

Castellà     (653)

189. (Només si s’ha emprat el qüestionari d’informador indirecte) Motiu pel que s’ha emprat aquest 
qüestionari  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (654)

190. (Només si s’ha emprat el qüestionari d’informador indirecte) La persona seleccionada, estava 
present durant l’entrevista? 
1. Es trobava present 
2. Es trobava al domicili, però en una altra habitació 
3. No hi era al domicili 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (655)

191. 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (656)
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192. Valori de l’1 (molt poc) al 10 (molt) l’actitud de la persona entrevistada respecte a... 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilitat a donar respostes           (657,658)

2. Grau de sinceritat           (659,660)

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

(661,662, 
663) 

(664,665, 
666) 

(667,668, 
669)

       (670,671, 
672)

 (673,674, 
675)

194. 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: _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (676)

195. Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada 
1. Pis                                      196. A quina planta viu? ____________________________________________ 
2. Casa unifamiliar adossada 
3. Casa unifamiliar entremitgera 
4. Casa unifamiliar aïllada 
5. Un altre tipus. Especifiqueu-lo: ______________________________________________________________________ 

 

 
 

 (677) 
(678,679)

197. 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 
 

 
 
 
 
 

 (680)

 
 
 



Número de qüestionari           
        (1, 2, 3, 4) 

 
 
 
 

Enquesta de Salut de Barcelona, 2006 

Qüestionari informador indirecte per a MENORS 

            
            

Districte            
          (5 6) 
            

Enquestador/a           
         (7, 8, 9) 
            

Data de l’entrevista           
       (10, 11)  (12, 13) 
            

Hora d’inici           
       (14, 15)  (16, 17) 
            

Titular           
           (18) 
            

Supervisió  
 
 
 
 
 

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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A. Context familiar i de l'habitatge 

 

Aquesta enquesta es referirà sempre a l'estat de salut, les conductes, la utilització de serveis 
sanitaris i les pràctiques preventives de [... NOM DEL MENOR SELECCIONAT]. Per tant, ens 
haureu de contestar en nom seu. Per començar, però, us farem un seguit de preguntes referides a 
vostè i a totes les persones que viuen en aquesta casa. 

1. Sou la persona que s'ocupa principalment de la cura del nen/a? En cas afirmatiu, us n’ocupeu 
majoritàriament sol/a o rebeu ajut d'altres persones? 

1. Sí, majoritàriament sol/a                       passeu a la pregunta  3   
2. Sí, amb ajut d'altres persones               passeu a la pregunta 3 
3. No se n'ocupa habitualment 
4. Una altra opció.  Especifiqueu-la: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (19)

 

Només per a les persones informadores que no s’ocupen habitualment de la cura del nen o nena 

2. Qui és la persona que s’ocupa principalment de la cura del nen/a? 

01. Pare      
02. Mare      
03. Parella de la mare   
04. Parella del pare  
05. Germà o germana 
06. Avi  
07. Àvia  
08. Un altre familiar.                         Especifiqueu-lo: _______________________________________________ 
09. Una altra persona no familiar.    Especifiqueu-la: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20,21) 

 

Per a tots els nens i nenes 

Aquestes preguntes es refereixen al nen/a [...NOM] 

3. Anoteu el sexe del nen/a 

1. Masculí 
2. Femení 

 

 

 

 

 

              (22)

4. Quina edat té [... NOM]? 

_________ anys 
 

 

 

 

 (23,24) 

5. Quina és la seva data de naixement completa? 

Dia ________ Mes ____________ Any ___________ 
 

         (25,26) 

 

          (27,28) 

 

(29,30,31,32)

 

6. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? Comptant-hi el nen/a i, 
si hi viu, la persona informadora  

 
Nombre de persones a la llar_________                    

 

 

 

 

 

 (33,34) 
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Les preguntes següents s’han de contestar per a cada un dels membres de la llar i anotar a la taula següent 

7. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb el nen/a?  

1. Pare o mare 4. Avi o àvia 
2. Parella del pare o de la mare 5. Altres familiars 
3. Germà o germana 6. Altres no familiars 
 

8. Cadascuna d’aquestes persones, és home o dona?  

1. Home              2. Dona 
 

)

9. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones?  
 

Membre de la llar 7. Parentiu 8. Sexe 9. Edat 10. Persona de referència 
de la llar 

Persona seleccionada (menor)    (35) 

Persona informadora (només si viu a la llar) (36) (37) (38,39) (40) 

Membre 1 (41) (42) (43,44) (45) 

Membre 2 (46) (47) (48,49) (50) 

Membre 3 (51) (52) (53,54) (55) 

Membre 4 (56) (57) (58,59) (60) 

Membre 5 (61) (62) (63,64) (65) 

Membre 6 (66) (67) (68,69) (70) 

Membre 7 (71) (72) (73,74) (75) 

Membre 8 (76) (77) (78,79) (80) 

Membre 9 (81) (82) (83,84) (85) 

Membre 10 (86) (87) (88,89) (90) 

Membre 11 (91) (92) (93,94) (95) 

Membre 12 (96) (97) (98,99) (100) 

Membre 13 (101) (102) (103,104) (105) 

Membre 14 (106) (107) (108,109) (110) 

Membre 15 (111) (112) (113,114) (115) 

10. Quina d’aquestes persones es podria considerar la persona de referència de la llar? Poseu una 
creu a la casella corresponent de la taula anterior 

 

Si la persona informadora viu a la llar                                                                           passeu a la pregunta  14 
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Només si la persona informadora no viu a la llar 

11. Anoteu, sense demanar-ho, el sexe de la persona informadora  

1. Home 
2. Dona 
 

 

 

 

             (116)

12. Quina edat té vostè?  
 

_________________ anys  
 

 

 

 

 

 (117,118) 

13. Quina relació de parentiu té amb [...NOM]? 

01. Pare      
02. Mare      
03. Parella de la mare   
04. Parella del pare  
05. Germà o germana 
06. Avi o àvia  
07. Un altre familiar.                            Especifiqueu-lo: _____________________________________________ 
08. Una altra persona no familiar.      Especifiqueu-lo: ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (119,120)  

 
 

Per a tots els nens i nenes 

14. Algun membre d’aquesta família fuma habitualment a casa, davant del nen/a? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

             (121)

15. A part de la cuina, el bany i el rebedor, quantes habitacions hi ha a la casa on viu el nen/a 
comptant el menjador i/o la sala d’estar? 

_________  habitacions 
 

 

 

 

 

 

             (122)

16. L’habitatge on viu el nen/a disposa de...? 
 1. Sí 2. No 0. NP 

1. Dutxa i/o banyera                 (123)

2. Aigua corrent calenta                 (124)

3. Calefacció central o individual                 (125)

4. Ascensor (si és un edifici de més de 2 plantes)                 (126)

5. Rentadora                 (127)

6. Rentaplats                 (128)

7. Aire condicionat                 (129)

I el seu habitatge pateix de...?    

8. Humitats persistents i/o mala ventilació                 (130)

9. Insectes i/o rates i similars                 (131)

10. Fums, gasos o contaminació de l’aire de l’exterior                 (132)

11. Sorolls procedents de l’exterior                 (133)
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B. Dades sociodemogràfiques 

17. On van néixer la mare i el pare del nen/a? 
 

 (134))  

 1. Lloc de naixement de la mare 2. Lloc de naixement del pare (135,136,137
,138,139)  

1. A Catalunya    

2. A la resta d’Espanya    

 (140))  

3. Fora d’Espanya.     Especifiqueu-hi el  país   (141,142,143
,144,145)  

 

18. I el nen/a va néixer a ... 

1. A Barcelona                    passeu a la pregunta 20 
2. A un altre municipi de Catalunya. Especifiqueu-lo: ________________________________  passeu a la pregunta 20 

3. A un altre municipi d'Espanya. Especifiqueu província:_____________________________  passeu a la pregunta 20 

4. A l'estranger.  Especifiqueu el país: ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 (146) 

 

 

(147,148,149
,150,151) 

 
 

Només per als menors que han nascut fora d’Espanya 

19. Quan va arribar a Espanya el nen/a? 

Any_________ 
 

 

 

(152,153, 

154,155)

 
 

Per a tots els nens i nenes 

20. El nen/a va a l’escola bressol, a la guarderia o està escolaritzat? 

1. El porten a l’escola bressol o guarderia           passeu a la pregunta 24 
2. Està escolaritzat 
3. No va a la guarderia ni a escola                      passeu a la pregunta 22 

 

 

 

 

 

 

 (156)  

21. Quin curs fa? 

1. Parvulari (P3, P4 o P5)                                     passeu a la pregunta 24 
2. Primària primer cicle (de 1er a 4rt)                     passeu a la pregunta 24 
3. Primària segon cicle (5è i 6è)                            passeu a la pregunta 24 
4. ESO                                                                 passeu a la pregunta 24 
5. Un altre curs. Especifiqueu-lo: _____________________________________     passeu a la pregunta 24 
 

 

 

 

 

 

 

 (157)  

22. On passa el dia? 

1. A casa 
2. A casa d’un familiar 
3. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: __________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 (158)  

23. Qui en té cura en aquest temps? 

01. Pare 
02. Mare 
03. Parella de la mare 
04. Parella del pare 
05. Germà o germana 
06. Avi 
07. Àvia 
08. Un altre familiar.                           Especifiqueu-lo: _____________________________________________ 
09. Una altra persona no familiar.     Especifiqueu-lo: ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (159,160)  
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A continuació li farem unes preguntes referides a la mare i al pare de [...NOM] (encara que no visquin a 
la mateixa llar) 

24. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats 
de la mare del nen/a? 

01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver 
finalitzat l’educació primària 

03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

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

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

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

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

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments 
universitaris de primer cicle  

09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments 
universitaris de segon cicle 

10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la:  

31. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats 
del pare del nen/a? 

01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver 
finalitzat l’educació primària 

03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

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

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

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

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

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments 
universitaris de primer cicle  

09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments 
universitaris de segon cicle 

10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (161,162) 

 

 

 

 

(163,164)   

25. Quina és la situació laboral actual de la 
mare? 

 
01. Treballa                                passeu a la pregunta 27 
02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 
                                                   passeu a la pregunta 27 
03. Aturada amb subsidi 
04. Aturada sense subsidi 

05. Feines de la llar  
06. Estudiant 
07. Incapacitada o amb invalidesa permanent  

08. Jubilada per raons d’edat 
09. Jubilada de forma anticipada 

10. Una altra situació. Especifiqueu-la: __________________ 

11. És morta 
 

32. Quina és la situació laboral actual del  
pare? 
 

01. Treballa                                passeu a la pregunta 34 
02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 
                                                   passeu a la pregunta 34 
03. Aturat amb subsidi 
04. Aturat sense subsidi 

05. Feines de la llar  
06. Estudiant 
07. Incapacitat o amb invalidesa permanent  

08. Jubilat per raons d’edat 
09. Jubilat de forma anticipada 

10. Una altra situació. Especifiqueu-la: __________________ 

11. És mort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (165,166) 

 

 

 

 

(167,168)   

26. Malgrat que la mare no treballa remunerada-  
ment en l’actualitat, havia treballat abans? 

1. Sí  
2. No  passeu a la pregunta 31 

 

33. Malgrat que el pare no treballa remunerada- 
ment en l’actualitat, havia treballat abans? 

1. Sí  
2. No  passeu a la pregunta 38 

 

 

 (169) 

 

 

 

 

(170)   
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Només per a les persones que treballen o han treballat anteriorment 

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

______________________________________________ 
 

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

______________________________________________ 
 

 

 (171,172, 
173) 

 

 

 

(174,175, 
176) 

28. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) la mare? 

______________________________________________ 
 

35. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el pare? 

______________________________________________ 
 

 

 (177,178, 
179) 

 

 

 

(180,181, 
182) 

29. En quina de les següents situacions es troba 
la mare (o es trobava a la seva última feina)?

01. Funcionària 
02. Assalariada amb contracte indefinit 

03..Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o 

servei, o similar) 

08. Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 

10. Autònoma o professional sense assalariats 
11. Empresària amb menys de 10 treballadors 
12. Empresària amb 10 o més treballadors 

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: 

       _____________________________________________ 
 

36. En quina de les següents situacions es troba 
el pare (o es trobava a la seva última feina)? 

01. Funcionari 
02. Assalariat amb contracte indefinit 

03..Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o 

servei, o similar) 

08. Treballador d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 

10. Autònom o professional sense assalariats 
11. Empresari amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari amb 10 o més treballadors 

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: 

       _____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (183,184) 

 

 

 

 

(185,186)   

30. La mare té (o tenia a la última feina) 
treballadors al seu càrrec? 

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 

 

37. El pare té (o tenia a la última feina) 
treballadors al seu càrrec? 

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 

 

 

 (187) 

 

 

 

 

(188)   

 

Per a tots els nens i nenes 

38. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? LLEGIU-HO  
 

01. Menys de 6.000  (Menys d’1.000.000₧) 
02. De 6.001 a 9.000  (D’1.000.001 a 1.500.000₧) 
03. De 9.001 a 12.000  (D’1.500.001 a 2.000.000₧) 
04. De 12.001 a 15.000  (De 2.000.001 a 2.500.000₧)  
05. De 15.001 a 18.000  (De 2.500.001 a 3.000.000₧)  
06. De 18.001 a 30.000  (De 3.000.001 a 5.000.000₧)  
07. De 30.001 a 54.000  (De 5.000.001 a 9.000.000₧) 
08. De 54.001 a 90.000  (De 9.000.001 a 15.000.000₧) 
09. Més de 90.000  (Més de 15.000.000₧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (189,190)  
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38.B. Durant els últims 12 mesos, ha estat preocupat/da per no poder menjar suficientment degut a 
manca de diners? 
1. Sí  
2. No 

 

 

 

 

 (191)  

 
 
 

C. Cobertura sanitària del menor 

 

Per a tots els nens i nenes 

39. El nen/a té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna d’aquestes entitats? LLEGIU-LES.     
S’hi exclouen  les mútues obligatòries d'accidents escolars o les de federacions esportives 

 

 1. Sí 2. No 9. NS 

1. Seguretat Social -té la targeta sanitària individual o (TSI)-     (192)  

2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) amb prestació sanitària de la SS     (193)  

3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada      (194)  

4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (195)  

5. Assegurança sanitària privada, pagada per l’ empresa dels pares (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (196)  

6. Iguala amb un metge     (197)  

7. No té cap assegurança sanitària, només utilitza metges privats     (198)  

8. Una altra situació. Especifiqueu-la__________________________________________     (199)  

 
 
 
 
 

D. Estat de salut i morbiditat percebuda 

A continuació li farem unes preguntes referents a l’estat de salut i el benestar de [... NOM] 

42. Com diríeu que és la salut de [... NOM] en general? LLEGIU-HO 
1. Excel·lent 
2. Molt bona 
3. Bona 
4. Regular 
5. Dolenta 
 

 

 

 

 

 (200)  

43. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament el nen/a? 

____________ hores 
 

 

 

 

 (201,202) 



 53

 

44. Aproximadament, quants quilos pesa [... NOM] sense roba? 
 

    quilos  (203,204, 
205) 

 

45. Aproximadament, quants centímetres amida [... NOM] sense sabates? 
 

     cms (206,207, 
208) 

 

46. Considera que el pes de [... NOM] és? 

1. Excessiu 
2. Una mica massa elevat 
3. Normal 
4. Una mica escàs 
5. Excessivament baix 
 

 

 

 

 

 (209)  

47. El nen/a pateix o el seu metge/essa li ha dit que ha patit algun d’aquests trastorns? LLEGIU-LOS 
 (210)  

 1. Si 2. No     (211)  

01. Al·lèrgies cròniques       (212)  

02. Asma       (213)  

03. Bronquitis crònica       (214)  

04. Diabetis       (215)  

05. Restrenyiment crònic       (216)  

06. Otitis de repetició       (217)  

07. Infeccions urinàries de repetició      (218)  

08. Retard de creixement      (219)  

09. Epilèpsia      (220)  

10. Algun tipus de malformació congènita     

48. Porta ulleres? 

1. Sí 
2. No 

 (221)  

11. Deficiència visual       (222)  

12. Deficiència auditiva       (223)  

13. Defecte de la parla      (224)  

14. Algun trastorn o retard  mental      (225)  

15. Trastorn de conducta, hiperactivitat, dèficit d’atenció, etc.      (226)  

16. Tumors malignes, leucèmia, limfoma, etc.      (227)  

17. Convulsions febrils     

49. Porta aparell corrector 
de l’audició? 

1. Sí 
2. No 

 (228)  

18. Enuresi (es fa pipí al llit)       (229)  

50. [... NOM] pateix o el seu metge/essa li ha dit que pateix o ha patit algun trastorn que no sigui a 
la llista que li acabo de llegir?   En cas afirmatiu, quin o quins són? 

Trastorn 1: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 2: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 3: _______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

(230,231, 

232,233) 

 

(234,235, 

236,237) 

 

(238,239, 

240,241)
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E. Accidents 

 

Per a tots els nens i nenes 

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en 
les activitats habituals de [... NOM]  i/o que hagin requerit assistència sanitària 
 

51. Durant els últims 12 mesos el nen/a ha tingut algun accident com ara...? LLEGIU-LOS 

52. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en aquest període de temps?  

53. Aquest accident ha passat durant els darrers 15 dies?  
 

 51                  
Últims 12 mesos 

53                  
Últims 15 dies 

 1. Sí 2. No 

52 

Vegades
1. Sí 2. No 

01. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (des d’una escala, d’una 
cadira, etc.) 

      

 (242) 
(243,244) (245) 

02. Caigudes en un mateix nivell (arran de terra)       

 (246) 
(247,248) (249) 

03. Cremades       

 (250) 
(251,252) (253) 

04. Cops       

 (254) 
(255,256) (257) 

05. Intoxicacions (hi exclou l’alimentària)       

 (258) 
(259,260) (261) 

06. Accidents de trànsit com a conductor o passatger       

 (262) 
(263,264) (265) 

07. Accidents de trànsit com a vianant       

 (266) 
(267,268) (269) 

08. Mossegades o agressions d’origen animal       

 (270) 
(271,272) (273) 

09. Talls       

 (274) 
(275,276) (277) 

10. Altres.  Especifiqueu-los:  

_____________________________________________ 

      

 (278) 
(279,280) (281) 

 

Si el nen/a no ha tingut cap accident                                                                                        passeu a la pregunta 55 

 

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

01. A dins de casa 
04. A l’escola o centre de formació 
05. A la via pública, anant o tornant de l’escola 
06. A la via pública (fora de l’horari escolar) 
07. A un centre esportiu 
08. A un altre lloc d'esbarjo 
09. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (282,283) 
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F. Ús de medicaments 
 

Per a tots els nens i nenes 

55. De la llista següent, quins medicaments ha pres [... NOM] durant els últims DOS dies (ahir i 
abans-d’ahir). LLEGIU-LOS 

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? 
 

 
1. No 

2. Sí 

Receptat pel metge per a 
aquest cas específic 

3. Sí 

Aconsellat pel 
farmacèutic 

4. Sí 

Per iniciativa 
pròpia 

01. Medicaments com l’aspirina o similars per alleujar el dolor 
o la febre i/o antiinflamatoris  

     (284)  

02. Medicaments per a l’asma      (285)  

03. Medicaments per a l’al·lèrgia      (286)  

04. Medicaments per a la tos o el refredat      (287)  

05. Antibiòtics (penicil·lina o altres)      (288)  

06. Insulina o medicaments per a la diabetis      (289)  

07. Pastilles per dormir      (290)  

08. Medicaments per a problemes de la pell      (291)  

09. Vitamines o minerals      (292)  

10. Laxants      (293)  

11. Medicaments per a problemes dels ulls      (294)  

12. Medicaments per a problemes d’oïda      (295)  

13. Medicaments homeopàtics      (296)  

14. Plantes medicinals comprades a la farmàcia      (297)  

15. Plantes medicinals comprades a una herboristeria      (298)  

16. Altres. Especifiqueu-los: 
________________________________________ 

     (299)  
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G. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 
 

Només per a nens o nenes d’1 any o més 

56. En els últims 15 dies, el nen/a s'ha hagut de quedar algun dia al llit (almenys la meitat del dia) 
per raons de la seva salut? Inclosos els dies passats a l'hospital.  

1. Sí 
2. No  
 

 (300)  

 

Només per a nens o nenes de 3 anys o més 

57. Durant aquests últims 15 dies, el nen/a ha deixat d'anar a l'escola per raons de la seva salut?  

1. Sí 
2. No 
 

 (301)  

 

Per a tots els nens o nenes 

58. Durant aquests últims 15 dies, el nen/a ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats 
habituals com sortir a passeig, jugar, fer esport, etc.  per raons de la seva salut?  

1. Sí 
2. No  
 

 (302)  

 

 

H. Restricció de l'activitat (als darrers 12 mesos) 
 

Només per a nens o nenes de 3 anys o més 

59. Durant els últims 12 mesos, el nen/a ha tingut algun impediment o dificultat per anar a l'escola 
per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)? 

1. Sí 
2. No 

 

 (303)  

 

Per a tots els nens o nenes 

60. Durant els últims 12 mesos [... NOM] ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats 
habituals com ara sortir a passeig, fer esport, jugar, etc. per algun problema de salut crònic? 

1. Sí 
2. No 

 

 (304)  

 

Les persones que han contestat NO a les preguntes 59 i 60                                                   passeu a la pregunta 63 
 

Només per als qui han contestat SÍ a les preguntes 59 i/o 60 

61. Quin ha estat el problema de salut més important que ha causat a [... NOM] aquesta limitació? 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

(305,306, 

307,308)

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

1. Sí 
2. No 
 

 

 

 

(309)  
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I. Discapacitats 

Les preguntes següents tenen per objecte saber si el nen/a té alguna limitació greu o discapacitat 
que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. S’exceptuen els casos dels 
nadons i dels nens/es que, per la seva edat, no poden realitzar algunes de les activitats proposades com ara llegir o 
escriure, entendre signes gràfics, sortir, menjar, rentar-se sols, etc. 
 

 1. Sí 2. No 0. NP 

63. Té alguna limitació greu a la vista, que li impossibiliti veure la televisió a dos metres, fins i tot amb 
ulleres o lents de contacte? o ceguesa d'un ull o total? 

   
 (310)  

64. Té alguna limitació greu de l'oïda, de manera que no pugui seguir una conversa de to normal entre 
diverses persones, fins i tot amb aparell? o sordesa d'una orella o total? 

   
 (311)  

65. Té alguna limitació greu per parlar, per exemple com a conseqüència d'una operació de laringe, 
que faci que els altres tinguin dificultats per entendre el que el nen/a diu? 

   
 (312)  

66. Té alguna limitació greu de comunicació per escriure o llegir o per fer i entendre signes gràfics, 
com ara senyals de trànsit o les hores del rellotge?  

   
 (313)  

67. Per problemes físics de mobilitat, té una limitació greu per sortir de casa si no va 
acompanyat/da d'una altra persona?  

   
 (314)  

68. Té problemes per caminar, de manera que necessita un bastó o un altre instrument, o necessita 
l'ajut d'altres persones o una cadira de rodes per desplaçar-se? 

   
 (315)  

69. Té altres limitacions importants de moviment, com molta dificultat per córrer una distància de 50 
metres o per pujar escales -10 esglaons- sense ajut de barana o d'un altre instrument? 

   
 (316)  

70. Té dificultats greus per fer activitats quotidianes com obrir o tancar portes, aixetes, pestells, i/o 
estirar-se o ajupir-se per agafar objectes sense ajut? 

   
 (317)  

71. Té alguna dependència greu d'un aparell o instrument (marcapassos, ronyó artificial, etc.) o d'un 
tractament (oxigen, dieta estricta, etc.) que li impedeix de fer vida normal? 

   
 (318)  

72. 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? 

   
 (319)  

 

Si el nen/a té 6 anys o més                                                                                                   passeu a la pregunta 74 
 

Només per als menors de 6 anys 

73. Se li ha detectat cap trastorn a [... NOM] que li pugui originar en el futur alguna limitació de les 
esmentades i que no s’hagi recollit ja? 

1. Sí 
2. No 
 

 

 

 

 

(320)  

 

Si el nen/a té menys de 4 anys                                                                                               passeu a la  pregunta 77 
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J. Salut mental  
 

Només per a nens/es de 4 anys o més 

A continuació li farem unes preguntes sobre el comportament de [... NOM] durant els ÚLTIMS 6 
MESOS 

74. Respongui si és cert o no que, durant els últims 6 mesos, el nen/a ... 
 

 1 
No és cert 

2  
És més o menys 

cert 

3 
És absolutament 

cert 

01. Respecta els sentiments d’altres persones     (321)  

02. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a durant 
molt de temps 

    (322)  

03. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d’estómac o de 
nàusees 

    (323)  

04. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, 
joguines etc.) 

    (324)  

05. Té sovint atacs de nervis o és irascible     (325)  

06. És més aviat solitari i tendeix a jugar sol     (326)  

07. Generalment és obedient, sol fer el que els adults li 
demanen 

    (327)  

08. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat     (328)  

09. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament     (329)  

10. Està movent-se contínuament, dóna tombs sense parar     (330)  

11. Té com a mínim un bon amic o amiga     (331)  

12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els 
amenaça 

    (332)  

13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar     (333)  

14. En general, és estimat pels altres nens i nenes     (334)  

15. Es distreu amb facilitat, no es concentra     (335)  

16. Es posa nerviós/a en situacions noves, perd fàcilment la 
confiança en ell/a mateix/a 

    (336)  

17. És amable amb nens més petits     (337)  

18. Sovint menteix o enganya     (338)  

19. És amenaçat o molestat per altres nens     (339)  

20. Sovint s’ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres 
nens) 

    (340)  

21. Pensa abans d’actuar     (341)  

22. Roba coses de casa, de l’escola o d’altres llocs     (342)  

23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es     (343)  

24. Té moltes pors, s’espanta fàcilment     (344)  

25. Acaba el que comença, té bona concentració     (345)  
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K. Qualitat de vida  
 

Només per a nens i nenes de 6 anys o més 

Ara li farem unes preguntes sobre com s’ha trobat [... NOM] durant la ÚLTIMA SETMANA 

75. Amb quina freqüència, durant la última setmana, diria vostè que el nen/a ... 
 

01. ... s’ha sentit bé i en forma? Gens 
 

Una mica 
 

Moderadament 
 

Molt 
 

Moltíssim 
 

 (346)  

02. ... s’ha sentit ple/na d’energia? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (347)  

03. ... s’ha sentit trist/a? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (348)  

04. ... s’ha sentit sol/a? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (349)  

05. ... ha tingut prou temps per a ell? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (350)  

06. ... ha pogut triar què fer en el seu temps lliure? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (351)  

07.  ... els seus pares l’han tractat de forma justa? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (352)  

08. ... s’ha divertit amb els seus amics o amigues? 
Mai 

 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (353)  

09. ... li ha anat bé a l’escola? Gens 
 

Una mica 
 

Moderadament 
 

Molt 
 

Moltíssim 
 

 (354)  

10. ... ha pogut posar atenció? Mai 
 
 

Gairebé mai 
 

Algunes vegades 
 

Gairebé sempre 
 

Sempre 
 
 

 (355)  

76. Durant les 4 últimes setmanes, quantes vegades [... NOM] ... 
 
 1 

Mai 
2  

Gairebé mai 
3  

Algunes vegades 
4  

Gairebé sempre 
5  

Sempre 

1. ... ha fet coses perilloses?       (356)  

2. ... li ha dit a algú que li pegaria?       (357)  

3. ... ha estat desobedient, per sortir-se amb la seva?       (358)  

4. ... ha estat amb nens o nenes que acostumen a 
ficar-se en embolics? 

      (359)  

5. ... s’ha ficat amb altres nens o nenes?       (360)  

6. ... s’ha ficat en embolics a l’escola?       (361)  

7. ... s’ha portat bé amb el seu professor o professora?       (362)  

8. ... s’ha distret molt a classe?       (363)  
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L. Visites mèdiques en els darrers 12 mesos 

Per a tots els nens i nenes 

Les preguntes següents tracten sobre els contactes que [... NOM] ha tingut amb els serveis sanitaris  

77. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha estat visitat/da per algun dels següents professionals 
sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut? LLEGIU-LOS 

 1. Sí 2. No 

01. Metge/essa de medicina general i/o de capçalera    (364)  

02. Pediatre/a    (365)  

03. Oculista    (366)  

04. Dentista    (367)  

05. Només nenes Ginecòleg/oga    (368)  

06. Psiquiatre/a    (369)  

07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.)    (370)  

08. Infermer/a    (371)  

09. Només nenes  Llevador/a    (372)  

10. Treballador/a social    (373)  

11. Fisioterapeuta    (374)  

12. Psicòleg/oga    (375)  

13. Osteòpata    (376)  

14. Homeòpata    (377)  

15. Naturista    (378)  

16. Acupuntor/a    (379)  

17. Un altre professional. Especifiqueu-lo:______________________________________________    (380)  

Si el nen/a no ha anat al dentista                                                                                          passeu a la pregunta 80 
 

Només per als nens i nenes que han anat al dentista 

78. En relació a la última visita al dentista, d’on era aquest professional? LLEGIU  

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa dels pares 
4. Professional privat 
 

 (381)  

79. Quins han estat els motius de salut dental pels que [... NOM] va anar al dentista la última 
vegada? 

 1. Sí 2. No 

01. Revisió general de la boca    (382)  

02. Neteja de la boca    (383)  

03. Segellats, aplicació de fluor    (384)  

04. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)    (385)  

05. Empastaments (obstruccions) per càries    (386)  

06. Extracció d’alguna dent o queixal    (387)  

07. Posar fundes, ponts o altres pròtesis    (388)  

08. Tractament de les genives    (389)  

09. Ortodòncia (col·locació i/o seguiment d’aparell o sistema corrector)    (390)  

10. Un altre motiu.   Especifiqueu-lo _________________________________________    (391)  
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M. Visites mèdiques en els darrers 15 dies 

 

Per a tots els nens i nenes entrevistats 

80. Durant els darrers 15 dies, [... NOM] ha estat visitat/da per un professional sanitari o 
sociosanitari per motiu de la seva salut?  

1. Sí 
2. No   passeu a la pregunta 85 
 

 (392)  

 
Només per als menors que han estat visitats/des o han consultat a un professional sanitari en els últims 15 dies 

Les preguntes següents es refereixen a la ÚLTIMA VISITA realitzada durant els darrers 15 dies  

81. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el nen/a va ser 
visitat/da? 

________dies            ________mesos 

 

 

 (393,394, 

395)

82. Quin va ser el motiu de la consulta? 

1. Lesió per accident 
2. Malaltia  
3. Revisió, control de salut periòdic 
4. Renovar prescripcions (receptes) 
5. Procediment administratiu (certificats, etc.) 
6. Vacunació 
7. Altres 

 

 

 

 

 

 

 (396)  

83. A quin dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris va visitar? 

01. Metge/essa de medicina general i/o capçalera 10. Treballador/a social 
02. Pediatre/a 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicòleg/oga 
04. Dentista 13. Osteòpata 
05. Ginecòleg/oga 14. Homeòpata 
06. Psiquiatre/a 15. Naturista 
07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Infermer/a 17. Un altre professional. Especifiqueu-lo: 
09. Llevador/a                                                                                                   ____________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(397,398)

84. D’on era aquest professional que va visitar el nen/a? LLEGIU-HO 

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa dels pares 
4. Metge/essa particular 

 

 

 

 

 (399)  
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Per a tots els nens o nenes 

85. Durant els últims 15 dies, [... NOM] ha tingut algun problema de salut que creu que requeria 
atenció mèdica, però no va demanar-la? 

1. Sí 
2. No                    passeu a la pregunta 89 

 

 (400)  

86. Per quin motiu no ha demanat atenció sanitària? 

01. Pèrdua d'hores de treball dels pares 
02. Por dels pares a perdre la feina 
03. Incapacitat física per desplaçar-se 
04. Problemes de transport 
05. No resolen el seu problema de salut 
06. Haver de tenir cura d'un fill o malalt a casa 
07. Li han donat hora de visita per a més endavant 
08. No era prou greu 
09. Ho va resoldre a la farmàcia 
10. Té altres remeis curatius 
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo: _________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(401,402)
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N. Atenció primària i urgències 

89. Hi ha cap metge/essa o centre on acostumeu a portar a [... NOM] quan està malalt/a o quan 
necessita consells sobre la seva salut? 

1. Sí 
2. No        Ha anat el nen/a a un metge/essa de capçalera o pediatra de Barcelona en els 

últims 12 mesos?        
                                    1. Sí 
                                               2. No         passeu a la  pregunta 107     

 

 

 

 

 

 (403) (404) 

 

 

 

 

 

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa o centre 

90. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa?  

1. A la Seguretat Social  
2. A una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria 
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa dels pares 
4. Metge/essa particular 
5. Metge/essa escolar 
 

 (405)  

91. El centre o lloc on atén aquest metge/essa és........ 

01. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori) 
02. Un centre d’especialitats mèdiques 
03. Un consultori de metge/metgessa particular 
04. Un hospital 
05. L’escola, el col·legi o l’institut 
06. Un altre lloc. Especifiqueu-lo:  __________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

(406,407)

92. Quantes vegades ha anat [... NOM] a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos? 

_____________ vegades 
 

  

 

(408,409)

A continuació li faré unes preguntes sobre el metge/essa o centre al que porta  habitualment al 
nen/a, triï la resposta que consideri millor 

 
1         

Sí, sens 
dubte 

2            
És probable 

que sí 

3            
És probable 

que no 

4            
No, en 
absolut 

9            
No ho sap,    

no ho 
recorda 

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

      (410)  

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

      (411)  

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

      (412)  

96. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de 
telèfon on pot trucar quan el nen/a es posa malalt/a? 

      (413)  

97. Quan porta el nen/a al seu centre, l’atén sempre el 
mateix metge/essa o infermer/a? 

      (414)  

98. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon amb el 
metge/essa o infermer/a que coneix millor el 
nen/a? 

      (415)  

99.  El seu metge/essa sap quins problemes són més 
importants per a vostè i la seva família? 

      (416)  
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100. Alguna vegada ha hagut de portar el nen/a a un especialista o servei especialitzat? 

1. Sí 
2. No                 passeu a la pregunta 103 

 

 (417)  

Quan porta el nen/a a un especialista o servei especialitzat....  
 

 1         
Sí, sens 
dubte 

2            
És probable 

que sí 

3            
És probable 

que no 

4         
No, en 
absolut 

9              
No ho sap,      

no ho recorda 

0     
NP 

101. El seu metge/metgessa anota habitualment 
alguna informació per a l’especialista sobre el 
motiu de la visita? 

       (418)  

102. Després de portar el nen/a a  l’especialista, el 
seu metge/metgessa  parla habitualment amb 
vostè i el nen/a sobre com ha anat la visita? 

       (419)  

103. A continuació trobarà una llista de serveis que el nen/a o la família pot necessitar en algun 
moment. Si us plau, indiqui per a cadascun si està disponible al seu centre.  

 

 1            
Sí, sens 
dubte 

2            
És probable 

que sí 

3            
És probable 

que no 

4            
No, en 
absolut 

9            
No ho sap     

no ho 
recorda 

1. Vacunacions       (420)  

2. Salut sexual o mètodes de control de natalitat       (421)  

3. Assessorament per a problemes de salut mental o de 
conducta 

      (422)  

4. Cosir un trau que necessita punts       (423)  

Les següents preguntes plantegen diferents tipus de serveis de promoció i informació sanitària que 
els nois i noies poden haver rebut. 

104. En les visites del nen/a al metge/essa o centre, es parla de cap dels següents temes amb vostè 
i el nen/a? 

 1         
Sí, sens 
dubte 

2            
És probable 

que sí 

3            
És probable 

que no 

4         
No, en 
absolut 

9              
No ho sap,      

no ho recorda 

0     
NP 

1. Com mantenir el nen/a sa, com ara alimentació 
nutritiva o hores de son necessàries 

       (424)  

2. Com enfrontar-se als problemes de conducta del 
seu fill/a 

       (425)  

3. (NOMÉS per a nens/nenes majors de 12 anys) 
Temes de seguretat com ara ensenyar-los 
sobre sexe segur, a com dir no a les drogues, i 
a no beure si s’ha de conduir 

       (426)  

Per finalitzar aquest bloc de preguntes... 

 1            
Sí, sens 
dubte 

2            
És probable 

que sí 

3            
És probable 

que no 

4            
No, en 
absolut 

9               
No ho sap,      

no ho recorda 

105. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a 
a un amic o parent amb fills? 

      (427)  

106. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a 
a algú que no parli bé el català o el castellà? 

      (428)  
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Per a tots els nens o nenes 

107. Durant l’últim any, [... NOM] ha estat visitat/da o ha consultat un servei d’urgències? 

1. Sí 
2. No    passeu a la pregunta 111 
 

 (429)  

 

Només per als nens i nenes que han estat visitats o han consultat un servei d’urgències 

108. Quantes vegades hi ha anat? 

________vegades 
 

  

 

(430,431)

 
 
 

Les preguntes següents es refereixen a la última visita a urgències durant l’últim any 

109. A quin lloc [... NOM] es va visitar o va fer la consulta?  

01. A un hospital públic o de la Seguretat Social 
02. A un hospital privat 
03. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc.)  
04. A un ambulatori de la Seguretat Social 
05. A la consulta d’un metge o a un centre privat 
06. A un altre lloc. Especifiqueu-lo __________________________________________________________________ 

 

  

 

(432,433)

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

01. El nen o la nena 
02. El pare o la mare 
03. La persona informadora 
04. Un altre familiar o acompanyant 
05. El metge de l’ambulatori 
06. Un altre metge o professional sanitari 
07. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc.) 
08. Una altra persona. Especifiqueu-la _______________________________________________________________ 

 

  

 

(434,435)

 

O. Hospitalitzacions 

111. [... NOM] ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos? 
S’hi inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. No compta l’estada hospitalària amb motiu del seu 
naixement 

1. Sí 
2. No   passeu a la pregunta 115 

 

 (136)  

Només per als nens i nenes que han estat ingressats/des en un hospital 

Les preguntes següents es refereixen a l´ÚLTIM ingrés hospitalari durant l’últim any 

114. El centre hospitalari era ...? LLEGIU-HO 

01. De la Seguretat Social  
02. D’una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria 
03. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa dels pares 
04. Un centre privat amb pagament directe 
05. D’un altre tipus. Especifiqueu-lo: _________________________________________________________ 

 

  

 

(437,438)
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P. Estils de vida: Activitat física i pràctiques preventives 

 

Només per a nens i nenes de 6 anys o més 

116. Durant les 4 últimes setmanes, quants dies el nen/a ...... 
 

 1         
Cap dia 

2            
Molt pocs 

dies 

3        
Alguns dies 

4            
Gairebé 
cada dia 

5          
Tots els 

dies 

1. ... ha participat en jocs d’esforç físic o esports?       (439)  

2. ... ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar 
molt? 

      (440)  

3. ... ha corregut molt mentre jugava o feia esport?       (441)  

4. ... ha tingut dificultat per caminar?       (442)  

5. ... ha tingut dificultat per pujar escales        (443)  

6. ... ha tingut dificultat per córrer?       (444)  

 

Només per a nens i nenes de 3 anys o més 

117. Durant la setmana passada, quants dies va fer el nen/a alguna de les següents activitats de 
lleure? 

118. En cas afirmatiu,  durant quants minuts en total cada dia? 
 

 Dies Minuts/dia 

1. Activitats extra-escolars esportives    (445) 
(446,447,448)  

2. Activitats extra-escolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.)    (449) 
(450,451,452)  

3. Veure la tele    (453)) 
(454,455,456)  

4. Jugar amb videojocs, ordinador o internet    (457) 
(458,459,460)  

5. Jugar al parc o al carrer    (461) 
(462,463,464)  

6. Una altra activitat de lleure  Especifiqueu-la: ______________________________    (465) 
(466,467,468)  
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Q. Estils de vida: Alimentació 

Seguidament li farem unes preguntes en relació a l’alimentació de [...NOM] 

Només per a nens i nenes de 2 anys o menys 

119. Des d’ahir a aquesta hora, el nen o nena ha pres llet materna? 

1. Sí         passeu a la pregunta 122 
2. No      

 

 (469)  

Només per a nens i nenes de 5 anys o menys 

120. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de la seva vida?   

1. Sí        
2. No       passeu a la pregunta 122 

 

 (470)  

121. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última vegada llet materna? 

Mesos __________    Dies __________ 

000. Encara rep llet materna 
 

(471,472,473)  

122. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per primera vegada aigua, infusions, sucs de fruites o 
altres begudes ensucrades? (No inclou vitamines, minerals i medicaments) 

Mesos __________    Dies __________ 

000. No rep altres líquids 
 

(474,475,476)  

123. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per primera vegada llet artificial per a lactants o altres 
llets? (No inclou vitamines, minerals i medicaments) 

Mesos __________    Dies ___________ 

000. No rep llet artificial per a lactants o altres tipus de llet   
 

(477,478,479)  

124. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per primera vegada aliments sòlids o semisòlids 
diferents de llet (fruita, verdura, pa, pasta, arròs, carn)?  

Mesos __________    Dies ___________ 

000. No rep altres aliments sòlids o semisòlids   
 

(480,481,482)  
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Només per a nens i nenes de 3 anys i més 

125. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet el nen/a 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      (483)  

2. Esmorzar a mig matí      (484)  

126. Durant els darrers 7 dies, quants vegades ha pres el nen/a .............? 

 1 
Més d’un cop 

al dia 

2 
Cada dia 

3 
De 4 a 6 
vegades  

4 
D’1 a 3 

vegades 

5 
Cap 

vegada  

1. ... menjar ràpid, com ara pollastre fregit, entrepans, pizzes,  
hamburgueses 

      (485)  

2. ... begudes amb sucre, com ara refrescs amb sucre       (486)  

3. ... productes amb sucre, com pastes, donuts, bollicaos, 
caramels 

      (487)  

4. ... snacks o menjars salats, com ara  patates fregides, ganxets, 
galetes salades 

      (488)  

Per a tots els nens o nenes 

127. Habitualment, amb quina freqüència [... NOM] es raspalla les dents? 

1. Més d’una vegada al dia, desprès de cada menjar (3 o 4 vegades al dia) 
2. Més d’una vegada al dia, però no després de cada menjar 

3. Una vegada al dia, al matí  
4. Una vegada al dia, al migdia 
5. Una vegada al dia, a la nit 

6. Més d’una vegada a la setmana, però no tots els dies 
7. Ocasionalment 

8. Mai 
 

 (489)  
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R. Seguretat viària 

Per a tots els nens i nenes 

128. Durant l’últim MES, el nen/a ha anat en cotxe per la ciutat? 

1. Sí        
2. No      passeu a la pregunta 131 
 

 (490)  

129. Quan el nen/a ha anat en cotxe per la ciutat, on ha viatjat habitualment? 

1. Als seients del davant 
2. Als seients del darrera 
 

 (491)  

130. Quan el nen/a ha anat en cotxe per la ciutat, amb quina freqüència ha utilitzat aquests 
elements de subjecció? 

 1 
Sempre 

2  
La majoria de vegades 

3  
Algunes vegades 

4  
Rarament 

5  
Mai 

1. Cadireta de seguretat       (492)  

2. Coixí elevador + respatller       (493)  

3. Cinturó de seguretat       (494)  

131. Durant l’últim MES, el nen/a ha anat en cotxe per carretera o autopista? 

1. Sí        
2. No       passeu a la pregunta de recontacte 
 

 (495)  

132. Quan el nen/a ha anat en cotxe per carretera o autopista, on ha viatjat habitualment? 

1. Als seients del davant 
2. Als seients del darrera 
 

 (496)  

133. Quan el nen/a ha anat en cotxe per carretera o autopista, amb quina freqüència ha 
utilitzat aquests elements de subjecció? 

 
 1 

Sempre 
2  

La majoria de vegades 
3  

Algunes vegades 
4  

Rarament 
5  

Mai 

1. Cadireta de seguretat       (497)  

2. Coixí elevador + respatller       (498)  

3. Cinturó de seguretat       (499)  
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Pregunta per obtenir l’acceptació per participar a l’anàlisi de sang 

 

Per als nens i nenes de 6 anys o més 

Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 ja s’han acabat. 

De totes maneres voldríem saber si estaríeu d’acord en què al nen/a se li fes una anàlisi de 
sang, realitzat 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 realitzarà a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) – 
Hospital del Mar.  

 

Així doncs, estaríeu disposat a ser contactat de nou perquè [... NOM] participi en aquesta 
anàlisi de sang? 

1. Sí 
2. No 

 

Enquestador/a: anoteu la resposta al full de mostra i, en cas afirmatiu, comproveu les dades de nom i adreça. 
SOL.LICITEU EL NÚMERO DE TELÈFON tant si la resposta és positiva (per tal de tornar a contactar amb la 
persona i concertar la visita) com negativa (a efectes de control). Anoteu les dades d’identificació al full de 
mostra, mai sobre el qüestionari 

Si la resposta ha estat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (500)  
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FITXA D’OBSERVACIÓ (a omplir per l’enquestador/a) 

185. Hora de finalització de l’entrevista 
 
   hores    minuts (501,502, 

503,504)

 

186. Durada total de l’entrevista en minuts 
 
    minuts (505,506, 

507)

 

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

1. Català 
2. Castellà 
3. Català i castellà combinats 
4. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 (508)

Només si la persona entrevistada no es castellano o catalanoparlant 

188. 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     (509)  

Castellà     (510)  

190. El menor seleccionat estava present durant l’entrevista? 

1. Sí 
2. Es trobava al domicili, però en una altra habitació 
3. No hi era, al domicili 
 

 

 

 

 (511)  

191. Presència de terceres persones durant l’entrevista (en relació amb la persona informadora) 

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) 

 

 

 

 

 

 

(512)  

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilitat a donar respostes           (513,514)

2. Grau de sinceritat           (515,516)
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193. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o 
quines? 

(517,518,519) 

(520,521,522) 

(523,524,525) 

       (526,527,528) 

 (529,530,531) 

194. 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: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 (532)  

195. Tipus d’habitatge on viu el menor seleccionat 

1. Pis                                      196. A quina planta viu? ____________________________________ 
2. Casa unifamiliar adossada 
3. Casa unifamiliar entremitgeres 
4. Casa unifamiliar aïllada 
5. Un altre tipus. Especifiqueu-lo: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 (533) 
(534,535)

197. Com definiria, a primera vista el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu el menor 
seleccionat? 

1. Correcte  
2. Deficient 
3. Molt deficient 
 

 

 

 

 

 

 (536)

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Número de qüestionari           
        (1, 2, 3, 4) 

 
 
 

Enquesta de Salut de Barcelona 2006 

Qüestionari per a informador indirecte 

            

Districte           
          (5, 6) 
            

Enquestador           
         (7, 8, 9) 
            

Data de l’entrevista           
       (10, 11)  (12, 13) 
            

Hora d’inici           
       (14, 15)  (16, 17) 
            

Titular           
           (18) 
            

Tipus de qüestionari           
           (19) 
            

Motiu qüestionari indirecte (concretar en Observacions)          
           (20) 
            

Supervisió  
 

  

 
 
 
 

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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A. Context familiar i de l'habitatge 

Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a l'estat de salut i utilització de serveis sanitaris 
de  ...  (NOM DE LA PERSONA SELECCIONADA). Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom d'aquesta 
persona, tot i que també li demanarem informació sobre les persones que viuen amb ella i l’habitatge on 
resideix.  

1. Anoteu el sexe de la persona seleccionada, és a dir de [... NOM] 

1. Home 
2. Dona 

 

 

 

 

 

              (21)

2. En primer lloc, quina edat té [... NOM]? 

_________ anys 
 

 

 

 

         (22,23) 

3. Quina és la seva data de naixement completa, dia, mes i any? 

 
Dia ________ Mes ____________ Any ___________ 

 

         (24,25) 

 

          (26,27) 

 

(28,29,30,31)
 

4. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? Comptant-hi la 
persona seleccionada i, si viu a la llar, la persona informadora 

Persones____________                                    Si la persona seleccionada viu sola           passeu a pregunta A 
 

 

 

 

          (32,33)

 

Les preguntes següents s’han de contestar per a cada una de les persones que viuen amb la persona seleccionada  i anotar a la 
taula següent. Les dades de la persona informadora s’han d’anotar a la fila corresponent 

5. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb [... NOM]?  

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 

 

6. Cadascuna d’aquestes persones, és home o dona?  

1. Home              2. Dona 
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7. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones?  
 

Membre de la llar 5. Parentiu 6. Sexe 7. Edat 8. Persona de referència de la llar 

Persona seleccionada    (34) 

Persona informadora (35,36) (37) (38,39) (40) 

Membre 1 (41,42) (43) (44,45) (46) 

Membre 2 (47,48) (49) (50,51) (52) 

Membre 3 (53,54) (55) (56,57) (58) 

Membre 4 (59,60) (61) (62,63) (64) 

Membre 5 (65,66) (67) (68,69) (70) 

Membre 6 (71,72) (72) (73,74) (75) 

Membre 7 (77,78) (79) (80,81) (82) 

Membre 8 (83,84) (85) (86,87) (88) 

Membre 9 (89,90) (91) (92,93) (94) 

Membre 10 (95,96) (97) (98,99) (100) 

Membre 11 (101,102) (103) (104,105) (106) 

Membre 12  (107,108) (109) (110,111) (112) 

Membre 13 (113,114) (115) (116,117) (118) 

Membre 14 (119,120) (121) (122,123) (124) 

Membre 15 (125,126) (127) (128,129) (130) 

8. Quina d’aquestes persones es podria considerar la persona de referència d’aquesta llar? Poseu una 
creu a la casella corresponent de la taula anterior 

 
 
 

Ara li faré unes preguntes sobre vostè (preguntes referides a la persona informadora) 

A. Quantes hores diàries, de mitjana, dedica vostè a la cura de [... NOM]? 

_________ hores diàries 
 

 

 

 

      (131,132) 

 

Si la persona informadora viu a la llar                                                                                       passeu a pregunta 16 
 
 

Només si la persona informadora no viu a la llar 

B. Anoteu el sexe de la persona informadora sense preguntar-ho 

1. Home 
2. Dona 

 

 

 

 

 

             (133)

C. Quina edat té vostè? 

Anys: __________ 
 

 

 

 

      (134,135) 

D. Quina relació té vostè amb [... NOM]? 

01. Mare 
02. Pare 
03. Àvia 
04. Avi 
05. Espòs/osa o parella 
06. Un altre familiar 
07. Tutor o responsable no familiar 
08. Una persona dels serveis socials 
09. Una persona contractada 
10. Una altra relació. Especifiqueu-la: __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (136,137) 

 

 

Tab fins 152 
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Per a totes les persones seleccionades 

16. A part de la cuina i el bany, quantes habitacions hi ha a l’habitatge de [... NOM]  comptant el 
menjador i/o sala d’estar? 

_____________  habitacions 
 

  

 

 

 

 

(152)

17. L’ habitatge on viu [... NOM] disposa de................? 
 1. Sí 2. No 0. NP 

1. Dutxa i/o banyera     (153)

2. Aigua corrent calenta     (154)

3. Calefacció central o individual     (155)

4. Ascensor (si és un edifici de més de 2 plantes)     (156)

5. Rentadora     (157)

6. Rentaplats     (158)

7. Aire condicionat     (159)

I el seu habitatge pateix de...?    

8. Humitats persistents i/o mala ventilació     (160)

9. Insectes i/o rates i similars     (161)

10. Fums, gasos o contaminació de l’aire de l’exterior     (162)

11. Sorolls procedents de l’exterior     (163)

 
 

18. Em pot dir amb quina freqüència utilitza [... NOM] aigua de ...................... per BEURE? LLEGIU  

19. I per CUINAR a casa de [... NOM], amb quina freqüència utilitzen aigua de ....................? LLEGIU   
 

 18. Per BEURE 19. Per CUINAR 

 1. 
Habitualment 

2. 
Ocasionalment 

3.  
Mai 

1.  
Habitualment 

2. 
Ocasionalment 

3.  
Mai 

4.  
No ho sap 

1. Aigua de l'aixeta          (164) (165)

2. Aigua envasada        (166) (167)

3. Aigua de fonts naturals        (168) (169)
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B. Dades sociodemogràfiques 

 

Per a totes les persones seleccionades 

20. Quin és l’estat civil (legal) de [... NOM]? 

1. Solter/a 
2. Casat/da  
3. Vidu/vídua 
4. Separat/da 
5. Divorciat/da 
 

 

 

 

 

 

 

 (170)

21. On va néixer [... NOM]? 

1. A Barcelona                    passeu a pregunta 24 

2. A un altre municipi de Catalunya. Especifiqueu-lo: ________________________________  passeu a pregunta 24 

3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya. Especifiqueu província:______________  passeu a pregunta 24 

4. A l'estranger.  Especifiqueu país: ____________________________________________________________________ 
 

 (171) 

 

 

 

 

(172,173,174
,175,176) 

 
 

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

22. A quin any va arribar a Espanya?      Any _____________ 

 

(177,178, 

179,180) 

 

Tab fins 191

 

Per a totes les persones seleccionades 

24. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de [... NOM]? 

01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 
03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

04. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 
05. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

06. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 
07. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments universitaris de primer cicle  
09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments universitaris de segon cicle 
10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: ________________________________________________________________  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(191,192)

25. Quina és la situació laboral principal actual de  [... NOM]? 
       
 01. Treballa       

(193,194)

 02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos    
 passeu a pregunta 30 

 
       
 03. Aturat/da amb subsidi     
 04. Aturat/da sense subsidi     
      
 05. Feines de la lllar (mestresso/a de casa)     
 06. Estudiant      
 07. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent     
      
 08. Jubilat/da per raons d’edat    

26. Quant de temps porta aturat ininte- 
rrompudament? 

1. 6 mesos o menys 
2. De més de 6 mesos a 12 mesos 
3. De més de 12 mesos a 2 anys 
4. De més de 2 anys a 4 anys 
5. Més de 4 anys 
6. No ha treballat mai      passeu a pregunta 39   (195)

 09. Jubilat/da de forma anticipada      
      
 10. Una altra situació. Especifiqueu-la:       
  

    (196,197, 

198,199)

     

27. En quin any es va jubilar [... NOM]? 
 

    Any_____________    passeu a pregunta 30 
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Només per a les persones seleccionades que actualment no treballen (aturats/des, feines de la llar, estudiants, 
incapacitats i altres) 

28. Malgrat que en l’actualitat [... NOM] no treballa remuneradament, havia treballat abans de 
forma remunerada? 

1. Sí  
2. No  passeu a pregunta 39 

 

 

 

 

 

 (200)

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

01. Per motius de salut 04. Per canvis organitzatius o econòmics a l’empresa 
02. Per motius familiars 05. Per acomiadament 
03. Per finalització del contracte  06. Per altre motiu. Especificar: ________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(201,202)

 
Només per a les persones seleccionades que treballen o han treballat anteriorment 

30. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) [... NOM]? 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 (203,204, 

205)

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

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 (206,207, 

208)

32. En quina situació es troba [... NOM] a la seva feina (o es trobava a la última feina)? 

01. Funcionari/a 
02. Assalariat/da amb contracte indefinit 
03. Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 
08. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 
10. Autònom o professional sense assalariats 
11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors 
13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: _________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(209,210)

33. Aquesta persona té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? Quants? 

1. No 
2. Sí, de 1 a 4 persones  
3. Sí, de 5 a 10 persones  
4. Sí, de 11 a 20 persones 
5. Sí, més de 20 persones 

 

 

 

 

 

 

 (211)
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Només per a les persones seleccionades que treballen actualment 

34.B. En el moment actual, quantes feines remunerades té [...NOM]? 

         _____________  feines remunerades 

 

 

 

 

 (212)

34. Les preguntes següents es refereixen a la feina principal de [...NOM]. Quin tipus de jornada té a 
la seva feina? 

01. Jornada partida 
02. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 
03. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 
04. Jornada contínua, a la nit 
05. Torns 
06. Jornada irregular o variable segons els dies 
07. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(213,214)

35. Dintre de la jornada habitual normal, té flexibilitat horària? 

1. Sí 
2. No 
 

 

 

 

 (215)

36. Quantes hores ha treballat [... NOM] durant la darrera setmana? (o la darrera setmana que hagi 
treballat completa) 

_____________  hores treballades en total durant la última setmana 
 

  

 

(216,217) 

 

Tab fins 229 

38.B. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut? LLEGIU 

1. 1-2 contractes 
2. 3-5 contractes 
3. 6-10 contractes 
4. 11-20 contractes 
5. >20 contractes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (229)

 
 

Si la persona seleccionada és la persona de referència de la llar i no té parella                              passeu a pregunta 46 
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Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la parella de la persona seleccionada  

Si la persona seleccionada 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 

39. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats d’aquesta persona (persona de referència o parella)? 

01. No sap llegir ni escriure 

02. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària 
03. Primaris complets: cinc cursos aprovats d’EGB 

04. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO 
05. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 

06. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 
07. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 

08. Universitaris de grau mitjà: diplomatures i ensenyaments universitaris de primer cicle  
09. Universitaris de grau superior: llicenciatures i ensenyaments universitaris de segon cicle 
10. Universitaris de tercer cicle: doctorats 

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: ________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(230,231)

40. Quina és la seva situació laboral actual? 
 
01. Treballa   passeu a pregunta 42 
02. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos   passeu a pregunta 42 

03. Aturat/da amb subsidi 
04. Aturat/da sense subsidi 

05. Feines de la llar (mestresso/a de casa)  
06. Estudiant 
07. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent  

08. Jubilat/da per raons d’edat 
09. Jubilat/da de forma anticipada 

10. Una altra situació. Especifiqueu-la: __________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(232,233)

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

1. Sí  
2. No  passeu a pregunta 46 

 

 

 

 

 

 

 (234)
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Només per a les persones de referència de la llar o parella que treballen o han treballat anteriorment 

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

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 (235,236, 

237)

43. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) ? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 (238,239, 

240)

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

01. Funcionari/a 
02. Assalariat/da amb contracte indefinit 

03. Contracte temporal de menys de 6 mesos 
04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any 
05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys 
06. Contracte temporal de 2 anys i més 
07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 
08. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 
09. Treballa sense contracte 
10. Autònom o professional sense assalariats 
11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari/a amb 10 o més treballadors 
13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la: _________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(241,242)

45. Té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 (243)

 

Per a totes les persones seleccionades 

46. Aproximadament, quins són els ingressos nets mensuals de [... NOM]? MOSTREU TARGETA O 
LLEGIU INTERVALS 

01. No té ingressos 
02. Menys de 300  (Menys de 50.000 ₧) 
03. De 301 a 600  (De 50. 001 a 100.000 ₧) 
04. De 601 a 900  (De 100.001 a 150.000 ₧) 
05. De 901 a 1.200  (De 150.001 a 200.000 ₧) 
06. De 1.201 a 1.500  (De 200.001 a 250.000 ₧) 
07. De 1.501 a 1.800  (De 250.001 a 300.000 ₧) 
08. De 1.801 a 3..000  (De 300.001 a 500.000 ₧) 
09. De 3.001 a 6.000  (De 500.001 a 1.000.000 ₧) 
10. Més de 6.000  (Més de 1.000.000 ₧) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(244,245)

47. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals de la llar on viu [... NOM]? MOSTREU 
TARGETA O LLEGIU INTERVALS 

 
01. Menys de 6.000  (Menys d’1.000.000 ₧)  
02. De 6.001 a 9.000  (D’1.000.001 a 1.500.000 ₧)  
03. De 9.001 a 12.000  (D’1.500.001 a 2.000.000 ₧) 
04. De 12.001 a 15.000  (De 2.000.001 a 2.500.000 ₧) 
05. De 15.001 a 18.000  (De 2.500.001 a 3.000.000 ₧) 
06. De 18.001 a 30.000  (De 3.000.001 a 5.000.000 ₧) 
07. De 30.001 a 54.000  (De 5.000.001 a 9.000.000 ₧) 
08. De 54.001 a 90.000  (De 9.000.001 a 15.000.000 ₧) 
09. Més de 90.000  (Més de 15.000.000 ₧) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(246,247)

47.B. Durant els últims 12 mesos, ha estat preocupat/da per no poder mejar suficientment degut a 
manca de diners? 

 
1. Sí                             2. No 

 

 

 

 

 (248)
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C. Cobertura sanitària 

 

Per a totes les persones seleccionades 

48. [... NOM] té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li 
llegiré? LLEGIU-LES.     

Se n’exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives. 
 

 1. Sí 2. No 9. NS 

1. Seguretat Social (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)     (249)

2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) amb prestació sanitària de la SS     (250)

3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada      (251)

4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (252)

5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)     (253)

6. Iguala amb un metge     (254)

7. No té cap assegurança sanitària, només utilitza metges privats     (255)

8. Una altra situació. Especifiqueu-la: _________________________________________________     (256)
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D. Estat de salut i qualitat de vida 

 

Per a totes les persones seleccionades 

A continuació, li farem unes preguntes referents a l’estat de salut de [... NOM ] 

51. Com diria vostè que és la salut de [... NOM ] en general? LLEGIU-HO 
1. Excel·lent 
2. Molt bona 
3. Bona 
4. Regular 
5. Dolenta 
 

 

 

 

 

 

 

 (257)

52. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament [... NOM]? 

_____________ hores 
 

  

 

 

(258,259)

53. Aproximadament, quants quilos pesa [... NOM] sense roba? 
 
    quilos  (260,261, 

262)

 

54. Aproximadament, quants centímetres amida [... NOM] sense sabates? 
 
     cms   (263,264, 

265)

 

55. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor l’estat de salut de [... NOM] en el dia 
d'avui. LLEGIU-HO 

1. No té problemes per caminar 
2. Té alguns problemes per caminar 
3. Ha de fer llit 

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 
2. Té alguns problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 
3. És incapaç de 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 alguns problemes per fer les seves activitats quotidianes 
3. És incapaç de fer les seves activitats quotidianes 

1. No té dolor o malestar 
2. Té dolor o malestar moderat 
3. Té molt dolor o malestar 

1. No està ansiós/a o deprimit/da 
2. Està moderadament ansiós/a o deprimit/da 
3. Està molt ansiós/a o deprimit/da 

 

 

 

 

 

 

 (266) 

 

 

 

 (267) 

 

 

 

 (268) 

 

 

 

 

 (269) 

 

 

 

 (270)
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56. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre l’estat de salut de   
[... NOM] 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: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona informadora marqui la creu 

 
 
 
 
 

Millor estat de salut 
imaginable 

     
 100 
  

 
    

 

          
          
          
      
 

L’estat de salut de 
[...NOM]    AVUI 

 
 

    
 

         
         
         
     
 90     90 
         
         
         
      
  

 
    

 

          
          
          
      
  80     80 
          
          
 

Marqui amb una creu en el 
termòmetre quin és l’estat de salut 

de [...NOM] en el dia d’avui 
         

     
 

 
    

 

         
         
         
     
 70     70 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 60     60 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 50     50 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 40     40 
         
         
         
     
 

 
     

         
         
         
     
 30     30 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 20     20 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 10     10 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     

    0    

 
 
 
 

Pitjor estat de salut 
imaginable 

 (271,272, 

273) 
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E. Morbiditat crònica 

 

Per a totes les persones seleccionades 

57. Ens podria dir si [... NOM] pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? 
LLEGIU-LOS 

 

 1. Si 2. No 

01. Pressió alta    (274)

02. Infart de miocardi    (275)

03. Altres malalties del cor    (276)

04. Varices a les cames     (277)

05. Artrosi, artritis o reumatisme    (278)

06. Mal d'esquena crònic cervical    (279)

07. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal    (280)

08. Al·lèrgies cròniques    (281)

09. Asma    (282)

10. Bronquitis crònica    (283)

11. Diabetis    (284)

12. Úlcera d'estómac o duodè    (285)

13. Només homes Problemes de pròstata    (286)

14. Colesterol elevat    (287)

15. Cataractes    (288)

16. Problemes crònics de pell    (289)

17. Restrenyiment crònic    (290)

18. Depressió i/o ansietat    (291)

19. Altres trastorns mentals    (292)

20. Embòlia/atac de feridura    (293)

21. Migranya o mals de cap freqüents    (294)

22. Mala circulació    (295)

23. Morenes/hemorroides    (296)

24. Tumors malignes    (297)

25. Osteoporosi    (298)

26. Anèmia    (299)

27. Problemes de tiroides    (300)

28. Incontinència urinària    (301)

58. Pateix [... NOM] o el seu metge li ha dit que pateix o ha patit algun trastorn crònic que no sigui a 
la llista que li acabo de llegir?    

En cas afirmatiu, quin o quins trastorns crònics pateix?  Màxim tres respostes 

Trastorn 1: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 2: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorn 3: _______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

(302,303, 

304,305) 

 

(306,307, 

308,309) 

 

(310,311, 

312,313)
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F. Accidents 

 

Per a totes les persones seleccionades 

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents patits per [... NOM] que hagin provocat 
alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagin requerit assistència sanitària. 
 

61. Durant els últims 12 mesos ha tingut [... NOM] algun accident com ara...............? LLEGIU 

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

63. Aquest accident ha passat durant els darrers 15 dies?  

 61. Últims 12 mesos 62 63. Últims 15 dies 

 1. Sí 2. No Vegades 1. Sí 2. No 

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

      

 (314) 
(315,316) (317) 

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

 (318) 
(319,320) (321) 

03. Cremades       

 (322) 
(323,324) (325) 

04. Cops       

 (326) 
(327,328) (329) 

05. Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària)       

 (330) 
(331,332) (333) 

06. Accidents de trànsit com a conductor o passatger       

 (334) 
(335,336) (337) 

07. Accidents de trànsit com a vianant       

 (338) 
(339,340) (341) 

08. Mossegades o agressions d’origen animal       

 (342) 
(343,344) (345) 

09. Talls       

 (346) 
(347,348) (349) 

10. Un altre.  Especifiqueu-lo: 
 

      

 (350) 
(351,352) (353) 

 

Si no ha tingut cap accident                                                                                                         passeu a pregunta 65 
 

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

01. A dins de casa 
02. A la feina o lloc de treball 
03. En un desplaçament durant la jornada laboral 
04. A l’escola o centre de formació 
05. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació 
06. A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar) 
07. A un centre esportiu 
08. A un altre lloc d'esbarjo 
09. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: _____________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(354,355)
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G. Ús de medicaments 
 

Per a totes les persones seleccionades 

65. De la llista següent, quins medicaments ha pres [... NOM] durant els últims DOS dies (ahir 
i abans-d'ahir). LLEGIU-LOS 

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? 
 

 
1. No 

2. Sí 

Receptat pel metge per a 
aquest cas específic 

3. Sí 

Aconsellat pel 
farmacèutic 

4. Sí 

Per iniciativa 
pròpia 

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

     

 (356)

02. Tranquil·lizants, sedants      

 (357)

03. Medicaments per aprimar-se      

 (358)

04. Medicaments antidepressius      

 (359)

05. Medicaments per a l'asma      

 (360)

06. Medicaments per a l’al·lèrgia      

 (361)

07. Medicaments per a la tos o el refredat      

 (362)

08. Antibiòtics (penicil·lina o altres)      

 (363)

09. Medicaments per al cor      

 (364)

10. Medicaments per a la tensió arterial      

 (365)

11. Medicaments per al colesterol      

 (366)

12. Insulina o medicaments per a la diabetis      

 (367)

13. Pastilles per dormir      

 (368)

14. Medicaments per a problemes de la pell      

 (369)

15. Vitamines o minerals      

 (370)

16. Medicaments per a l'estómac      

 (371)

17. Laxants      

 (372)

18. Només per a dones. Hormones per a la menopausa      

 (373)

19. Només per a dones. Anticonceptius      

 (374)

20. Medicaments per a problemes dels ulls      

 (375)

21. Medicaments per a problemes d’oïda      

 (376)

22. Medicaments homeopàtics      

 (377)

23. Plantes medicinals comprades a la farmàcia      

 (378)

24. Plantes medicinals comprades a una herboristeria      

 (379)

25. Un altre. Especifiqueu-lo: 
___________________________________________ 

     

 (380)
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H. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 
 

Per a totes les persones seleccionades 

66. En els últims 15 dies [... NOM] s'ha hagut de quedar algun dia al llit (almenys la meitat del dia) per 
raons de la seva salut? Inclosos els dies passats a l'hospital. Ensenyar en el calendari  els darrers 15 dies 

1. Sí 
2. No                                  Si no treballa, no és mestresso/a de casa o estudiant            passeu a pregunta 68 
 

 

 

 

 

 

 (381)

67. Durant aquests últims 15 dies, [... NOM] ha deixat d'anar a treballar, anar a l'escola o centre 
docent o fer les feines de la casa per raons de la seva salut?  

1. Sí 
2. No 
 

 

 

 

 

 

 (382)

68. Durant aquests últims 15 dies [... NOM] ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats 
habituals com anar a passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport per raons de la seva salut?  

1. Sí 
2. No  
 

 

 

 

 

 

 (383)

 
 

I. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos) 

69. Durant els últims 12 mesos, [... NOM] 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 

 

 

 

 

 

 

 

 (384)

70. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos [... NOM] 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 

 

 

 

 

 

 

 

 (385)

 

Les persones que han contestat NO a les preguntes 69 i 70                                                      passeu a pregunta 73 
 

Només per a les persones seleccionades que han contestat SÍ a les preguntes 69 i/o 70 

71. Quin ha estat el problema de salut més important que ha causat aquesta limitació a [... NOM]? 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

(386,387, 

388,389)

72. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? 

1. Sí 
2. No 
 

 

 

 

 

 (390)
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J. Discapacitats 

 

Per a totes les persones seleccionades 

Les preguntes següents tenen per objecte saber si [... NOM] té alguna limitació greu o discapacitat 
que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes 
 

 1. Sí 2. No 

73. Té alguna limitació greu a la vista, que li impossibiliti veure la televisió a dos metres, fins i 
tot amb ulleres o lents de contacte, o ceguesa d'un ull o ceguesa total? 

  
 

 

 (391)

74. Té alguna limitació greu de l'oïda, de manera que no pugui seguir una conversa de to 
normal entre diverses persones, fins i tot amb aparell, o sordesa d'una orella o sordesa 
total? 

  
 

 

 (392)

75. Té alguna limitació greu per parlar, per exemple com a conseqüència d'una operació de 
laringe, que faci que els altres tinguin dificultats per entendre el que diu? 

  
 

 

 (393)

76. Té alguna limitació greu de comunicació per escriure o llegir –exceptuant els analfabets 
i les persones amb problemes de visió- o per fer i entendre signes gràfics com ara senyals 
de trànsit o les hores del rellotge? 

  
 

 

 (394)

77. Per problemes físics de mobilitat, té una limitació greu per sortir de casa si no va 
acompanyat/da d'una altra persona? 

  
 

 

 (395)

78. Té problemes per caminar, de manera que necessita un bastó o un altre instrument, o 
necessita l'ajut d'altres persones o una cadira de rodes per desplaçar-se? 

  
 

 

 (396)

79. Té altres limitacions importants de moviment, com ara molta dificultat per córrer una 
distància de 50 metres o per pujar escales -10 esglaons- sense ajut de barana o d'un altre 
instrument? 

  
 

 

 (397)

80. Té dificultats greus per fer activitats quotidianes com obrir o tancar portes, aixetes, 
pestells, i/o estirar-se o ajupir-se per agafar objectes sense ajut? 

  
 

 

 (398)

81. Té alguna dependència greu d'un aparell o instrument (marcapassos, ronyó artificial, 
etc.) o d'un tractament (oxigen, dieta estricta, etc.) que li impedeix de fer vida normal? 

  
 

 

 (399)

82. 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? 

  
 

 

 (400)

83. 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? 

  
 

 

 (401)

 

Si la persona té menys de 65 anys                                                                                           passeu a pregunta 102 
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Només per a persones de 65 anys o més 

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

85. Li ajuda algú a fer-ho? 
 

 84. Dificultat 85. 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 

01. Menjar         (402) (403)

02. Entrar i sortir del llit         (404) (405)

03. Anar al “lavabo”         (406) (407)

04. Vestir-se i desvestir-se         (408) (409)

05. Banyar-se o dutxar-se         (410) (411)

06. Només homes Afaitar-se         (412) (413)

07. Pentinar-se         (414) (415)

08. Tallar-se les ungles dels peus         (416) (417)

09. Cuinar el seu menjar         (418) (419)

10.  Anar al mercat / fer la compra personal         (420) (421)

11. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar 
plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.) 

        (422) (423)

12. Utilitzar el telèfon          (424) (425)

13. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o 
pagar rebuts 

        (426) (427)

14. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en 
l’espai (per exemple, utilitzar el transport públic) i el 
temps (per exemple, organitzar les seves activitats) 

        (428) (429)

15. Aprendre i retenir nova informació i recordar 
informacions recents (per exemple converses, 
cites, etc.) 

        (430) (431)

16. Pujar i baixar escales         (432) (433)

17. Caminar         (434) (435)

18. Sortir al carrer         (436) (437)

19. Asseure’s i aixecar-se de la cadira         (438) (439)

86. Durant el darrer any, [... NOM] ha estat visitat/da per algun professional sanitari o treballador social al 
seu domicili?   

1. Sí 
2. No 

 

 

 

 

 

 

 (440)

 

Si la persona seleccionada no té cap tipus de limitació                                                                        passeu a pregunta 102 
 

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 o 3 a la pregunta 85) 

87. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment [... NOM]? NO 
LLEGIU 

01. No rep ajut de ningú 05. De persones contractades particularment 
02. De la parella 06. De personal dels serveis socials 
03. D’altres familiars 07. De membres d'associacions d'ajuda 
04. De veïns o coneguts 08. D’una altra persona. Especifiqueu-la: __________________________________________ 

 

88. Aquesta persona de la que rep ajuda [... NOM], és home o dona? 

1. Home 
2. Dona 

 

 

 

 

 

 

 (441,442) 

 

 

 

 

 

(443)
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M. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos 

Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris que ha tingut     
[... NOM], com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o sociosanitaris, o les 
estades en un hospital. 

102. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha estat visitat per algun dels següents professionals 
sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut? LLEGIU-LOS 

 1. Sí 2. No 

01. Metge/essa de medicina general i/o de capçalera    (474)

02. Pediatre/a    (475)

03. Oculista    (476)

04. Dentista    (477)

05. Només dones Ginecòleg/oga    (478)

06. Psiquiatre/a    (479)

07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.)    (480)

08. Infermer/a    (481)

09. Només dones Llevador/a    (482)

10. Treballador/a social    (483)

11. Fisioterapeuta    (484)

12. Psicòleg/oga    (485)

13. Osteòpata    (486)

14. Homeòpata    (487)

15. Naturista    (488)

16. Acupuntor/a    (489)

17. Un altre professional. Especifiqueu-lo:______________________________________________    (490)
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N. Visites mèdiques durant els darrers 15 dies 

 

Per a totes les persones seleccionades 

103. I durant els darrers 15 dies, [... NOM] ha estat visitat per un professional sanitari o 
sociosanitari per motiu de la seva salut?  

1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 108 

 

 

 

 

 

 

 (491)

 

Les preguntes següents es refereixen a la ÚLTIMA VISITA realitzada per [... NOM] durant els darrers 15 dies 

104. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el van visitar? 

_____________  dies     _____________ mesos 
 

 

 

 (492,493, 

494)

105. Quin va ser el motiu de la consulta? 

1. Lesió per accident 
2. Malaltia  
3. Examen preventiu 
4. Renovar prescripcions (receptes) 
5. Procediment administratiu (certificat, baixa/alta laboral, etc) 
6. Vacunació 
7. Altres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (495)

106. A quin dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris va visitar [... NOM]? LLEGIU-LOS 

01. Metge/essa de medicina general i/o capçalera 10. Treballador/a social 
02. Pediatre/a 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicòleg/oga 
04. Dentista 13. Osteòpata 
05. Ginecòleg/oga 14. Homeòpata 
06. Psiquiatre/a 15. Naturista 
07. Metge/essa d'una altra especialitat (cardiòleg/oga, neuròleg/oga, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Infermer/a 17. Un altre professional. Especifiqueu-lo: 
09. Llevador/a       ______________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(496,497)

107. D’on era aquest professional? LLEGIU-HO 

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 
4. Metge particular 

 

 

 

 

 

 

 

 (498)
 

Per a totes les persones seleccionades 

108. Durant els últims 15 dies, [... NOM] ha tingut algun problema de salut que creu que requeria 
atenció mèdica, però no va demanar-la? 

1. Sí 
2. No                    passeu a pregunta 112 
 

 

 

 

 

 

 (499)

109. Per quin motiu no ha demanat atenció sanitària? 

01. Pèrdua d'hores de treball 
02. Por a perdre la feina 
03. Incapacitat física per desplaçar-se 
04. Problemes de transport 
05. No resolen el seu problema de salut 
06. Haver de tenir cura d'un fill o malalt a casa 
07. Li han donat hora de visita per a més endavant 
08. No era prou greu 
09. Ho va resoldre a la farmàcia 
10. Té altres remeis curatius 
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo: ____________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(500,501)
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O. Atenció primària i urgències 

112. Hi ha cap metge/metgessa de capçalera o centre on [... NOM] acostuma a anar quan està 
malalt/a o necessita consells sobre la seva salut?   

1. Sí 
2. No     Ha anat [... NOM] a un metge de capçalera de Barcelona durant els últims 12 
mesos 
                                                                                        1. Sí     
                                                                                                      2. No        passeu a pregunta 127 

 

 

 

 

 

 

 (502) 

 

(503)

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa o centre 

113. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest metge/essa? 

1. A la Seguretat Social  
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 particular 

 

 

 

 

 

 

 (504)

114. El centre o lloc on atén aquest metge/essa és ........... 

01. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori) 
02. Un centre d’especialitats mèdiques 
03. Un consultori de metge/metgessa particular 
04. Un hospital 
05. L’escola, el col.legi o l’institut 
06. Un altre lloc. Especifiqueu-lo: _________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(505,506)

115. Aproximadament, quantes vegades ha anat [... NOM] a aquest metge/essa en els darrers 12 
mesos? 

_____________ vegades 
 

  

 

 

 

(507,508)

116. Quants temps fa que [... NOM] té el mateix metge/essa de capçalera? 

_____________ anys      _____________  mesos 
 

 

 

 (509,510, 

511)
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A continuació li faré unes preguntes sobre el metge/essa de capçalera o centre al que acudeix 
[... NOM]. 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     

No  ho recorda  

0 
NP* 

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

       

 

 (512)

118. Quan el seu centre és obert i [... NOM] es posa 
malalt/a, el/la visita algú d’allà el mateix dia? 

       

 

 (513)

119. Quan el centre de [... NOM] és obert, el/la 
poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal? 

       

 

 (514)

120. Quan el centre de [... NOM] és tancat, hi ha 
cap número de telèfon on pot trucar quan està 
malalt/a? 

       

 

 (515)

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

       

 

 (516)

122. Si [... NOM] té cap pregunta, pot parlar-ne per 
telèfon amb el metge/essa o infermer/a que 
el/la coneix millor? 

       

 

 (517)

123. El metge/essa de [... NOM]?, sap quins 
problemes són més importants per a ell/ella? 

       

 

 (518)

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

       

 

 (519)

125. El centre de [... NOM]  disposa d’un servei 
d’assessorament per a problemes de salut 
mental?  

       

 

 (520)

126. Recomanaria el metge/essa o centre de  
[... NOM] a un amic o parent? 

       

 

 (521)

* no ha anat mai a l’especialista 
 

Per a totes les persones seleccionades 

127. Durant l’últim any, [... NOM] ha estat visitat o ha consultat a un servei d’urgències? 

1. Sí 
2. No   passeu a pregunta 131 

 

 

 

 

 (522)

128. Quantes vegades hi ha anat o consultat? 

_______________   vegades 
 

  

 

 

(523,524)

Les preguntes següents es refereixen a la última visita a urgències de l’últim any 

129. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta  [... NOM]?  

1. A un hospital públic o de la Seguretat Social 
2. A un hospital privat 
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 
4. A un ambulatori de la Seguretat Social 
5. A la consulta d’un metge o a un centre privat 
6. A un altre lloc. Especifiqueu-lo _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (525)

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

1. [...NOM] (la mateixa persona seleccionada) 
2. Un familiar o acompanyant 
3. El metge/essa de l’ambulatori 
4. Un altre metge/essa o professional sanitari 
5. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc) 
6. Una altra persona. Especifiqueu-la __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 (526)



 95

 

P. Hospitalitzacions 

131. Ha estat [... NOM] ingressat/da en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos? 
S’inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. 

1. Sí 
2. No   passeu a pregunta de recontacte 

 

 

 

 

 

 

 (527)

 

Només per a  DONES de menys de 55 anys (fins a 54) 

133. El motiu d’algun aquests ingressos ha estat un part? 

1. Sí 
2. No 

 

 

 

 

 

 (528)

 

Les preguntes següents es refereixen a l´ÚLTIM ingrés hospitalari en l’últim any 

135. El centre hospitalari era ...? LLEGIU-HO 

1. De la Seguretat Social  
2. D’una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
3. D’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 
4. Un centre privat amb pagament directe 
5. D’un altre tipus. Especifiqueu-lo: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 (529) 

Tab fins 643 

 

Pregunta per obtenir l’acceptació per participar a l’anàlisi de sang 

 

Per a totes les persones seleccionades 

Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 ja s’han acabat. 

 

De totes maneres voldríem saber si estaria d’acord en fer-se una anàlisi de sang, realitzat 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 
realitzarà a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) – Hospital del Mar.  

 

Així doncs, estaria disposat a ser contactat de nou per tal que li donin hora per fer-se l’anàlisi 
de sang? 

1. Sí 
2. No 

 

Enquestador/a: anoteu la resposta al full de mostra i, en cas afirmatiu, comproveu les dades de nom i adreça. 
SOL·LICITEU EL NÚMERO DE TELÈFON tant si la resposta és positiva (per tal de tornar a contactar amb la 
persona per concertar la visita) com negativa (a efectes de control). Anoteu les dades d’identificació al full de 
mostra, mai sobre el qüestionari. 

Si la resposta ha estat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (643)
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FITXA D’OBSERVACIÓ (a omplir per l’enquestador) 

185. Hora de finalització de l’entrevista 
 
   hores    minuts (644,645, 

646,647)

 

186. Durada total de l’entrevista en minuts 
 
    minuts  (648,649, 

650)

 

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

1. Català 
2. Castellà 
3. Català i castellà combinats 
4. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 (651)

Només si la persona seleccionada no es castellano o catalanoparlant 

188. La persona informadora, 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     (652)

Castellà     (653)

189. (Només si s’ha emprat el qüestionari d’informador indirecte) Motiu pel que s’ha emprat aquest 
qüestionari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (654)

190. (Només si s’ha emprat el qüestionari d’informador indirecte) La persona seleccionada, estava 
present durant l’entrevista? 

1. Es trobava present 
2. Es trobava al domicili, però en una altra habitació 
3. No hi era al domicili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (655)

191. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (656)
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192. Valori de l’1 (molt poc) al 10 (molt) l’actitud de la persona informadora respecte a... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilitat a donar respostes           (657,658)

2. Grau de sinceritat           (659,660)

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

(661,662, 
663) 

(664,665, 
666) 

(667,668, 
669)

       (670,671, 
672)

 (673,674, 
675)

194. 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: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (676)

195. Tipus d’habitatge on viu la persona seleccionada 

1. Pis                                      196. A quina planta viu? _____________________________________________ 
2. Casa unifamiliar adossada 
3. Casa unifamiliar entremitgera 
4. Casa unifamiliar aïllada 
5. Un altre tipus. Especifiqueu-lo: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 (677) 
(678,679)

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

1. Correcte  
2. Deficient 
3. Molt deficient 
 

 

 

 

 

 

 (680)

 
 
 



Número de cuestionario           
            

 
 
 

 
 

Encuesta de Salud de Barcelona 2006 
Cuestionario general 

            

Distrito           
            

Encuestador/a           
            

Fecha de la entrevista           
            

Hora de comienzo           
            

Titular           
            

Tipo de cuestionario           
            

Motivo cuestionario indirecto (concretar en Observaciones)          
            

Supervisión  
 
 
 
 
 
 

DATOS CONFIDENCIALES 

 

Las informaciones que le pedimos en este cuestionario son para elaborar una estadística oficial. 

La administración y los funcionarios que utilicen esta información están obligados, por ley, al secreto estadístico, es decir, a 
no divulgarla y a no utilizarla para ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de una estadística oficial. 

Todos los ciudadanos, entidades e instituciones están obligados por ley a proporcionar la información que se solicita y esta 
información tiene que ser completa y verídica. 

(Artículos 37, 38 y 39 de la Ley 23/1998 de 30 de Diciembre) 
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A. Contexto familiar y de la vivienda 

A continuación le haremos una serie de preguntas referidas a usted y a su familia  

1. Anotar el sexo de la persona entrevistada 
1. Hombre 

2. Mujer 

2. En primer lugar, ¿qué edad tiene usted?  

_____________ años 
 

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento completa, día, mes y año?  
 

Día _____________  Mes _____________   Año _____________ 
 

4. ¿Cuántas persones viven en esta casa de manera habitual? Incluyendo a la persona entrevistada 
 
Personas_____________                                                  Si sólo vive una persona           pasar a pregunta 14 

 

Las preguntas siguientes se han de contestar para cada miembro del hogar y anotar las respuestas en la siguiente tabla 

5. ¿Cuál es el parentesco de cada una de estas personas con la persona entrevistada?  
1. Esposo/a o pareja 6. Hermano/a 
2. Hijo o hija 7. Suegro/a 
3. Padre o madre 8. Yerno o nuera 
4. Abuelo/a 9. Otros familiares 
5. Nieto/a 10. Otros no familiares 

 

6. Cada una de estas personas, ¿es hombre o mujer?  
1. Hombre              2. Mujer 

 

7. ¿Qué edad tiene cada una de estas personas?  
 

Miembro del hogar 5. Parentesco 6. Sexo 7. Edad 8. Persona de referencia del hogar 

Persona entrevistada     

Miembro 1     

Miembro 2     

Miembro 3     

Miembro 4     

Miembro 5     

Miembro 6     

Miembro 7     

Miembro 8     

Miembro 9     

Miembro 10     

Miembro 11     

Miembro 12     

Miembro 13     

Miembro 14     

Miembro 15     

8. ¿Cuál de estas personas se podría considerar como la persona de referencia del hogar? Marcar una 
cruz en la casilla correspondiente de la tabla anterior 
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9. ¿Alguna de estas persones requiere algún tipo de dedicación especial por el hecho de sufrir 
alguna minusvalía, dependencia o alguna limitación para llevar a cabo con normalidad las 
actividades de la vida familiar, social o laboral? 

1. Sí 
2. No 

 
 

 Si en el hogar no hay personas menores de 15 años ni mayores de 64 ni discapacitados             pasar a pregunta 13 

 
 

Sólo para personas que viven con menores de 15 años y/o personas de 65 años o más y/o personas discapacitadas 

Anotar la respuesta en la tabla siguiente 

10. ¿Quién se ocupa principalmente de los menores de 15 años?   LEER  

11. ¿Quién se ocupa principalmente de las personas de 65 años o más?  LEER 

12. ¿Quién se ocupa principalmente de les persones discapacitadas?   LEER  

 No discapacitados/as 

 10             
Menores de 15 

11           
Mayores de 64 

12. 
Discapacitados/as 

01. Usted solo/a (la persona entrevistada)    

02. Su pareja    

03. Usted, compartiendo con su pareja     

04. Usted, compartiendo con otra persona que no es su pareja     

05. Usted, compartiendo con una persona contratada    

06. Otra persona del hogar que no es su pareja    

07. Una persona contratada    

08. Ellas mismas     

09. Los servicios sociales    

10. Otra situación. Especificarla: ______________________    

 
 
 

Para todas las personas entrevistadas 

13. En su hogar, ¿quién se ocupa principalmente de las tareas de casa como limpiar, planchar, 
cocinar, etc?   
1. Usted solo/a (la persona entrevistada) 
2. Su pareja 
3. Usted, compartiendo con su pareja 
4. Usted, compartiendo con otra persona que no es su pareja 
5. Usted, compartiendo con una persona contratada 
6. Otra persona del hogar que no es su pareja 
7. Una persona contratada 
8. Los servicios sociales 
9. Otra situación. Especificarla: _______________________________________________________________ 
 

14. ¿Tienen en el hogar alguna persona contratada para realizar tareas domésticas como limpiar, 
planchar, cocinar, etc? 
1. Sí 
2. No 
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15. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a las tareas de casa como limpiar, 
planchar, cocinar, etc, durante un día laborable?  

¿Y durante el fin de semana? 

______________ horas/un día laborable                                                                          

______________ horas/un fin de semana completo (sábado + domingo)               
 

16. Aparte de la cocina y el baño, ¿cuántas habitaciones hay en su casa contando el comedor y/o 
la sala de estar?  

_____________   habitaciones 
 

17. ¿Dispone su vivienda de...................?  

 1. Sí 2. No 0. NP 

1. Ducha y/o bañera    

2. Agua corriente caliente     

3. Calefacción central o individual    

4. Ascensor (si es un edificio de más de 2 plantas)    

5. Lavadora    

6. Lavaplatos    

7. Aire acondicionado    

Y su vivienda sufre de...?    

8. Humedades persistentes y/o mala ventilación    

9. Insectos y/o ratas y similares    

10. Humos, gases o contaminación del aire del exterior    

11. Ruidos procedentes del exterior    

 
 

18. ¿Puede decirme con qué frecuencia utiliza usted agua de ............................ para BEBER? LEER  

19. ¿Y para COCINAR en su casa, con qué frecuencia utilizan agua de ...........................? LEER   
 
 18. Para BEBER 19. Para COCINAR 
 1. 

Habitualmente 
2. 

Ocasionalmente 
3.  

Nunca 
1.  

Habitualmente 
2. 

Ocasionalmente 
3.  

Nunca 
4.  

No sabe 

1. Agua del grifo         

2. Agua envasada        

3. Agua de fuentes naturales        
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B. Datos sociodemográficos 
 

Para todas las personas entrevistadas 

20. Centrándonos en usted, ¿podría decirnos cuál es su estado civil (legal)?  
1. Soltero/a 
2. Casado/a  
3. Viudo/a 
4. Separado/a 
5. Divorciado/a 
 

21. ¿Dónde nació?  
1. En Barcelona                    pasar a pregunta 24 
2. En otro municipio de Cataluña. Especificarlo: _____________________________  pasar a pregunta 24 

3. En otro municipio de España, fuera de Cataluña. Especificar provincia:_________  pasar a pregunta 24 
4. En el extranjero.  Especificar país: _________________________________________________________ 
 

 

Sólo para las personas que han nacido fuera de España  

22. ¿En qué año llegó a España? 

Año _____________ 
 

23. En el último año, ¿ha experimentado algún tipo de discriminación debido a su etnia o país de 
origen en las siguientes situaciones? (Se ha sentido molesto, se le ha negado alguna cosa, ha sido 
acosado o se ha sentido inferior) 

 
 1. Nunca 2. Algunas veces 3. Muchas veces 4. Constantemente 8. NP 

1. Al recibir asistencia sanitaria      

2. Buscando trabajo      

3. En el trabajo      

4. En casa      

5. En un lugar público o en la calle      

 
23.B.  Y, ¿Ha experimentado algún tipo de discriminación por causa de su sexo? (Se ha 

sentido molesto, se le ha negado alguna cosa, ha sido acosado o se ha sentido inferior) 
 1. Nunca 2. Algunas veces 3. Muchas veces 4. Constantemente 8. NP 

1. Al recibir asistencia sanitaria      

2. Buscando trabajo      

3. En el trabajo      

4. En casa      

5. En un lugar público o en la calle      
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Para todas las personas entrevistadas 

24. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados?  
01. No sabe leer ni escribir 

02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria  
03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 

04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, EGB o ESO 
05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU  

06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio 
07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos formativos de grado superior 

08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y enseñanzas universitarias de primer ciclo  
09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y enseñanzas universitarias de segundo ciclo  
10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 

11. Otra posibilidad. Especificarla: ____________________________________________________________ 
 

25. ¿Cuál es su situación laboral principal actual?  
       
 01. Trabaja     
 02. Trabaja pero tiene una baja laboral de más de 3 

meses     
 pasar a pregunta 30 

 

       
 03. Parado/a con subsidio     
 04. Parado/a sin subsidio     
      
 05. Tareas del hogar (amo/a de casa)     
 06. Estudiante      
 07. Incapacitado/a o con la invalidez permanente     
      
 08. Jubilado/a por edad    

26. ¿Cuánto tiempo lleva parado ininte- 
rrumpidamente?  

1. 6 meses o menos 
2. De más de 6 meses a 12 meses 
3. De más de 12 meses a 2 años 
4. De más de 2 años a 4 años 
5. Más de 4 años 
6. No ha trabajado nunca  pasar a pregunta 39  

 09. Jubilado/a de forma anticipada      
      
 10. Otra situación. Especificarla:       
      
     

27. ¿En qué año se jubiló? 
 

    Año_____________    pasar a pregunta 30  
       

 
Sólo para las personas que actualmente no trabajan (parados/as, tareas hogar, estudiantes incapacitados y otros) 

28. A pesar de  que en la actualidad no trabaja remuneradamente, ¿había trabajado antes 
de forma remunerada?  

1. Sí  
2. No  pasar a pregunta 39 
 

29. ¿Por qué motivo dejó o perdió su trabajo?  
1. Por motivos de salud 
2. Por motivos familiares 
3. Por finalización del contrato  
4. Por cambios organizativos o económicos en la empresa  
5. Por despido 
6. Por otro motivo. Especificar: _____________________________________________________________ 
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Sólo para las personas que trabajan o han trabajado  anteriormente 

30. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa en que trabaja (o trabajaba)? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

31. ¿Que trabajo concreto hace (o hacía) en esta empresa? 

____________________________________________________________________________________ 
 

32. ¿En qué situación se encuentra en su trabajo (o se encontraba en su último trabajo)? 
01. Funcionario/a 
02. Asalariado/a con contrato indefinido 
03. Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año 
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o servicio, o similar) 
08. Trabajador/a de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 
10. Autónomo/a o profesional sin asalariados 
11. Empresario/a con menos de 10 trabajadores 
12. Empresario/a con 10 o más trabajadores 
13. Otra relación contractual. Especificar: ______________________________________________________ 

 

33. ¿Tiene (o tenía en su último trabajo) trabajadores a su cargo? ¿Cuántos? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas 
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 
 

 
Sólo para las personas que trabajan actualmente 

34.B. En el momento actual, ¿Cuántos trabajos remunerados tiene? 

         _____________  trabajos remunerados 

34.  Las preguntas siguientes se refieren a su trabajo principal ¿Qué tipo de jornada tiene en su 
trabajo? 

1. Jornada partida 
2. Jornada continua, por la mañana (por ejemplo de 8 a 15 horas) 
3. Jornada continua, por la tarde (por ejemplo de 13 a 21 horas) 
4. Jornada continua, por la noche 
5. Turnos 
6. Jornada irregular o variable según los días 
7. Otra posibilidad. Especificar: _______________________________________________________________ 
 

35. Dentro de la jornada habitual normal, ¿tiene flexibilidad horaria? 
1. Sí 
2. No 
 

36. ¿Cuántas horas ha trabajado durante la última semana? (o la última semana que haya trabajado 
completa) 

_____________  horas trabajadas en total durante la última semana 
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Sólo para las personas que trabajan actualmente 

37. En general, ¿se siente satisfecho/a con sus condiciones de trabajo? LEER 
1. Está muy satisfecho/a 
2. Está satisfecho/a 
3. Está insatisfecho/a 
4. Está muy insatisfecho/a 

 

38. Las siguientes preguntas se refieren a sus condiciones de trabajo. Díganos, por favor, la 
frecuencia con que se encuentra en las siguientes situaciones  

 1    
Nunca 

2               
Algunas veces 

3           
A menudo 

4    
Siempre 

01. Hay un volumen de ruido que le obliga a levantar la voz para hablar 
con otros  

    

02. Hay polvo visible a la luz, o vapores de líquidos u otro tipo de 
polución del aire  

    

03. Tiene que levantar o mover cosas de más de  15 Kg. hasta la altura 
de los hombros o por encima  

    

04. Tiene que realizar movimientos repetitivos con los brazos o las 
manos  

    

05. Realiza un trabajo poco variado (trabajo repetitivo, monótono)     

06. Tiene la posibilidad de hacer el trabajo "a su aire"     

07. Tiene que trabajar demasiado     

08. Tiene malas relaciones con sus compañeros/as      

09. Tiene malas relaciones con sus superiores      

10. Tiene que trabajar solo/a     

 

38.B. En los últimos 12 meses, ¿Cuántos contratos ha tenido? LLEGIU 
1. 1-2 contratos 
2. 3-5 contratos 
3. 6-10 contratos 
4. 11-20 contratos 
5.     >20 contratos  

Si la persona entrevistada es la persona de referencia del hogar y no tiene pareja            pasar a pregunta 46 
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Las siguientes preguntas se refieren a la persona de referencia del hogar o a la pareja de la persona entrevistada  
Si la persona entrevistada no es la persona de referencia del hogar     se hacen referidas a la persona de referencia 

Si se trata de la persona de referencia y tiene pareja    se hacen referidas a la pareja 

39. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios finalizados de esta persona? 
01. No sabe leer ni escribir  
02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria  
03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 
04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, EGB o ESO 
05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU 
06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio 
07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos formativos de grado superior 
08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y estudios universitarios de primer ciclo  
09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y estudios universitarios de segundo ciclo  
10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 
11. Otra posibilidad. Especificar: _______________________________________________________________ 

 

40. ¿Cuál es su situación laboral actual? 
01. Trabaja                                                                                          pasar a pregunta 42 
02. Trabaja, pero tiene una baja  laboral de más de 3 meses            pasar a pregunta 42 
03. Parado/a con subsidio 
04. Parado/a sin subsidio 
05. Tareas del hogar (amo/a de casa)  
06. Estudiante 
07. Incapacitado/a o con invalidez permanente  
08. Jubilado/a por razones de edad 
09. Jubilado/a de forma anticipada 
10. Otra situación. Especificar: ________________________________________________________________ 

 

41. Aunque esta persona no trabaja remuneradamente en la actualidad, ¿había trabajado 
anteriormente? 
1. Sí  
2. No  pasar a pregunta 46 
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Sólo para las personas de referencia o pareja que trabajan o habían trabajado anteriormente 

42. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa en que trabaja (o trabajaba)? 

__________________________________________________________________________________________ 
 

43. ¿Qué trabajo concreto realiza (o realizaba)? 

__________________________________________________________________________________________ 
 

44. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra esta persona en su trabajo (o se 
encontraba en su último trabajo)? 

01. Funcionario/a 
02. Asalariado/a con contrato indefinido 
03. Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año 
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o servicio, o similar) 
08. Trabajador/a de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 
10. Autónomo o profesional sin asalariados 
11. Empresario/a con menos de 10 trabajadores 
12. Empresario/a con 10 o más trabajadores 
13. Otra relación contractual. Especificar: ________________________________________________________ 

 

45. ¿Tiene (o tenía en el último trabajo) trabajadores a su cargo? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas 
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 

 
 

Para todas las personas entrevistadas 

46. Aproximadamente, ¿cuáles son sus ingresos netos mensuales? MOSTRAR TARJETA O LEER 
INTERVALOS 
1. No tiene ingresos 
2. Menos de 300 € (Menos de 50.000 ₧) 
3. De 301 a 600 € (De 50. 001 a 100.000 ₧) 
4. De 601 a 900 € (De 100.001 a 150.000 ₧) 
5. De 901 a 1.200 € (De 150.001 a 200.000 ₧) 
6. De 1.201 a 1.500 € (De 200.001 a 250.000 ₧) 
7. De 1.501 a 1.800 € (De 250.001 a 300.000 ₧) 
8. De 1.801 a 3.000 € (De 300.001 a 500.000 ₧) 
9. De 3.001 a 6.000 € (De 500.001 a 1.000.000 ₧) 
10. Más de 6.000 € (Más de 1.000.000 ₧) 

 

47. Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos brutos anuales de este hogar (o familia)? MOSTRAR 
TARJETA O LEER INTERVALOS 
1. Menos de 6.000 € (Menos de 1.000.000 ₧)  
2. De 6.001 a 9.000 € (D’1.000.001 a 1.500.000 ₧)  
3. De 9.001 a 12.000 € (D’1.500.001 a 2.000.000 ₧) 
4. De 12.001 a 15.000 € (De 2.000.001 a 2.500.000 ₧) 
5. De 15.001 a 18.000 € (De 2.500.001 a 3.000.000 ₧) 
6. De 18.001 a 30.000 € (De 3.000.001 a 5.000.000 ₧) 
7. De 30.001 a 54.000 € (De 5.000.001 a 9.000.000 ₧) 
8. De 54.001 a 90.000 € (De 9.000.001 a 15.000.000 ₧) 
9. Más de 90.000 € (Más de 15.000.000 ₧) 

 

47.B. Durante los últimos 12 meses, ha estado preocupado/a por no poder comer suficientemente 
debido a la falta de dinero? 
1. Sí 2. No 
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C. Cobertura sanitaria 
 

Para todas las personas entrevistadas 

48. ¿Tiene derecho a la asistencia sanitaria a través de alguna de las entidades que ahora le leeré? 
LEER    

                     Se excluyen las mutuas obligatorias de accidentes de trabajo, las escolares o las de federaciones deportivas.  

 1. Sí 2. No 9. NS 

1. Seguridad Social (tiene la Tarjeta Sanitaria Individual o TSI)    

2. Mutua de afiliación obligatoria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) con prestación sanitaria de la 
SS 

   

3. Mutua de afiliación obligatoria con prestación sanitaria de una aseguradora privada     

4. Seguro sanitario privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

5. Seguro sanitario privado, pagado por su empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

6. Iguala con un médico    

7. No tiene ningún seguro sanitario, sólo utiliza médicos privados     

8. Otra situación. Especificar: ______________________________________________________    
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D. Estado de salud y calidad de vida 

 
Para todas las personas entrevistadas  

A continuación, le haremos unas preguntas referidas a su estado de salud. 

51. ¿Cómo diría usted que es su salud en general? LEER. 
1. Excelente 
2. Muy buena 
3. Buena 
4. Regular 
5. Mala 
 

52. Durante la semana pasada, ¿cuántas horas, de media, ha dormido diariamente? 

_____________ horas 
 

53. Aproximadamente, ¿cuántos kilos pesa sin ropa? 
 
    kilos  
 

54. Aproximadamente, ¿cuántos centímetros mide sin zapatos? 
 
     cms  
 

55. Diga cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor su estado de salud en el día de hoy. 
LEER 
1. No tiene problemas para caminar 
2. Tiene algunos problemas para caminar 
3. Tiene que guardar cama 
 
1. No tiene problemas para lavarse o vestirse solo/a  
2. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo/a  
3. Es incapaz de lavarse o vestirse solo/a   
 
1. No tiene problemas para llevar a cabo sus actividades cotidianas (trabajar, estudiar, realizar las tareas del hogar o 

actividades de ocio) 
2. Tiene algunos problemas para llevar a cabo sus actividades cotidianas  
3. Es incapaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas  
 
1. No tiene dolor o malestar 
2. Tiene dolor o malestar moderado 
3. Tiene mucho dolor o malestar 
 
1. No está ansioso/a o deprimido/a 
2. Está moderadamente ansioso/a o deprimido/a 
3. Está muy ansioso/a o deprimido/a 
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56. ¿Puede indicarnos, en esta escala que parece un termómetro, su opinión sobre su estado de salud en 
general en el día de hoy? El 100 representa el mejor estado de salud imaginable y el 0 el peor estado de salud 
imaginable. Encuestador/a: mostrar el termómetro y dejar un lápiz para que la persona entrevistada marque la cruz.  

 
 
 
 
 

Mejor estado de 
salud imaginable 

     
 100 
  

 
    

 

          
          
          
      
 

Su estado de salud  
HOY 

 
 

    
 

         
         
         
     
 90     90 
         
         
         
      
  

 
    

 

          
          
          
      
  80     80 
          
          
 

Marque con una cruz en el 
termómetro cuál es su estado de 

salud en el día de hoy  
         

     
 

 
    

 

         
         
         
     
 70     70 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 60     60 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 50     50 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 40     40 
         
         
         
     
 

 
     

         
         
         
     
 30     30 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 20     20 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 10     10 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
    0    

 
 
 
 

Peor estado de 
salud imaginable 
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E. Morbilidad crónica 
 

Para todas las personas entrevistadas  

57. ¿Podría decirnos si sufre o ha sufrido alguno de los trastornos crónicos que ahora le leeré? 
LEER. 

 1. Sí 2. No 

01. Presión alta   

02. Infarto de miocardio   

03. Otras enfermedades del corazón    

04. Varices en las piernas    

05. Artrosis, artritis o reumatismo   

06. Dolor de espalda crónico cervical    

07. Dolor de espalda crónico lumbar o dorsal   

08. Alergias crónicas   

09. Asma   

10. Bronquitis crónica   

11. Diabetes   

12. Úlcera de estómago o duodeno   

13. Sólo hombres Problemas de próstata   

14. Colesterol elevado   

15. Cataratas   

16. Problemas crónicos de piel   

17. Estreñimiento crónico   

18. Depresión y/o ansiedad   

19. Otros trastornos mentales   

20. Embolia/apoplejía   

21. Migraña o dolores de cabeza frecuentes    

22. Mala circulación   

23. Almorranas/hemorroides   

24. Tumores malignos   

25. Osteoporosis   

26. Anemia   

27. Problemas de tiroides   

28. Incontinencia urinaria   

58. ¿Tiene usted, o su médico/a le ha dicho que tiene, o ha tenido algún trastorno crónico que no 
esté en la lista que le acabo de leer?    

En caso afirmativo, ¿qué trastornos crónicos sufre?  Máximo tres respuestas 
Trastorno 1: _______________________________________________________________________________ 

Trastorno 2: _______________________________________________________________________________ 

Trastorno 3: _______________________________________________________________________________ 
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F. Accidentes 
 

Para todas las personas entrevistadas 

Las preguntas que haremos a continuación tratan sobre accidentes que hayan provocado alguna 
restricción en sus actividades habituales y/o que hayan requerido asistencia sanitaria. 

61. ¿Durante los últimos 12 meses ha tenido algún accidente como por ejemplo...? LEER. 

62. En caso afirmativo, ¿cuántas veces le ha pasado en los últimos 12 meses?  

63. ¿Este accidente ha pasado durante los últimos 15 días?  

 61. Últimos 12 meses 63. Últimos 15 días 

 1. Sí 2. No 
62. Veces 

1. Sí 2. No 

01. Caídas desde un nivel más alto que otro (caídas de una 
escalera, una silla, etc.) 

     

02. Caídas en un mismo nivel (caídas a nivel de suelo)      

03. Quemaduras      

04. Golpes      

05. Intoxicaciones (excluida intoxicación alimenticia)      

06. Accidentes de tráfico como conductor/a o pasajero/a      

07. Accidentes de tráfico como peatón      

08. Mordeduras o agresiones de origen animal      

09. Cortes      

10. Otro.  Especificar: _________________________________      

Si no ha tenido ningún accidente      pasar a pregunta 65 

64. ¿Dónde ocurrió el accidente? Si ha tenido más de uno, referirse al último 
1. En casa 
2. En el trabajo  
3. En un desplazamiento durante la jornada laboral 
4. En el colegio o centro de formación 
5. En la vía pública yendo o volviendo del trabajo o centro de formación  
6. En la vía pública (fuera del horario laboral o escolar) 
7. En un centro deportivo 
8. En otro lugar de ocio 
9. En otro sitio. Especificar: __________________________________________________________________ 
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G. Uso de medicamentos 
 

Para todas las personas entrevistadas 

65. Del siguiente listado, ¿qué medicamentos ha tomado durante los últimos DOS días (ayer 
y antes de ayer)? LEER 

En caso afirmativo, ¿se lo ha recetado el médico específicamente para este caso, se lo 
ha aconsejado el farmacéutico o lo ha tomado por iniciativa propia? 

 

1. No 
2. Sí 

Recetado por el 
médico para este 
caso específico  

3. Sí 
Aconsejado por 
el farmacéutico 

4. Sí 
Por iniciativa 

propia 

01. Medicamentos como la aspirina o similares para aliviar el dolor 
y/o antiinflamatorios   

    

02. Tranquilizantes, sedantes     

03. Medicamentos para adelgazar     

04. Medicamentos antidepresivos     

05. Medicamentos para el asma     

06. Medicamentos para la alergia     

07. Medicamentos para la tos o el constipado     

08. Antibióticos (penicilina u otros)     

09. Medicamentos para el corazón     

10. Medicamentos para la tensión arterial     

11. Medicamentos para el colesterol     

12. Insulina o medicamentos para la diabetes     

13. Pastillas para dormir     

14. Medicamentos para problemas de la piel     

15. Vitaminas o minerales     

16. Medicamentos para el estómago     

17. Laxantes     

18. Sólo para mujeres. Hormonas para la menopausia     

19. Sólo para mujeres. Anticonceptivos     

20. Medicamentos para problemas de los ojos     

21. Medicamentos para problemas del oído      

22. Medicamentos homeopáticos     

23. Plantas medicinales compradas en la farmacia     

24. Plantas medicinales compradas en una herboristería     

25. Otro. Especificar: ______________________________     
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H. Restricción de la actividad (últimos 15 días) 
 

Para todas las personas entrevistadas 

66.  ¿En los últimos 15 días ha tenido que guardar cama algún día (al menos la mitad del día) debido 
a su salud? Incluidos los días pasados en el hospital. Enseñar en el calendario los últimos 15 días 

1. Sí 
2. No                                      Si no trabaja, no es amo/a de casa o estudiante        pasar a pregunta 68 
 

67.  ¿Durante estos últimos 15 días, ha dejado de ir a trabajar, ir a la escuela o centro docente o ha 
dejado de hacer las tareas del hogar debido a su salud?  

1. Sí 
2. No 
 

68.  ¿Durante estos últimos 15 días ha tenido que restringir o disminuir sus actividades habituales 
como ir a pasear, hacer encargos, jugar, hacer deporte debido a su salud? 

1. Sí 
2. No  
 

 
 
 

I. Restricción de la actividad (últimos 12 meses) 

69.  ¿Durante los últimos 12 meses, ha tenido algún impedimento o dificultad  para ir a trabajar, ir a 
la escuela o centro docente o realizar las tareas del hogar por algún problema de salud crónico  
(que ha durado o que se espera que dure tres meses o más)? 

1. Sí 
2. No 

 

70.  Además de lo que ya se ha comentado, durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido que restringir 
o disminuir sus actividades habituales como por ejemplo ir a pasear, hacer deporte, jugar, ir a 
comprar, etc. por algún problema de salud crónico? 

1. Sí 
2. No 
 

 
Las personas que han contestado NO a las preguntas 69 y 70                                     pasar a pregunta 73 

 

Sólo para las personas que han contestado SÍ a las preguntas 69 y/o 70 

71. ¿Cuál ha sido el problema de salud más importante que le ha causado esta limitación? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

72. ¿Este problema de salud ha sido consecuencia de un accidente? 
1. Sí 
2. No 
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J. Discapacidades 
 

Para todas las personas entrevistadas 

Las siguientes preguntas tienen por objeto saber si tiene alguna limitación grave o discapacidad 
que le afecte de forma permanente  para realizar sus actividades cotidianas.  

 1. Sí 2. No 

73. ¿Tiene alguna limitación grave en la vista, que le imposibilite ver la televisión a dos metros, incluso con 
gafas o lentes  de contacto, o ceguera de un ojo o ceguera total? 

  

74. ¿Tiene alguna limitación grave de oído, de manera que no pueda seguir una conversación en tono normal 
entre diversas personas, incluso con aparato, o sordera de un oído o sordera total? 

  

75. ¿Tiene alguna limitación grave para hablar, por ejemplo como consecuencia de una operación de laringe, 
que provoque que los otros tengan dificultades para entender lo que usted dice? 

  

76. ¿Tiene alguna limitación grave de comunicación para escribir o leer –exceptuando los analfabetos y las 
personas con problemas de visión- o para hacer y entender signos gráficos como señales de tráfico o las 
horas del reloj? 

  

77. Por problemas físicos de movilidad, ¿tiene una limitación grave para salir de casa si no va 
acompañado/a por otra persona? 

  

78. ¿Tiene problemas para caminar, de forma que necesita un bastón u otro instrumento, o necesita de la 
ayuda de otras personas o una silla de ruedas para desplazarse? 

  

79. ¿Tiene otras limitaciones importantes de movimiento, como por ejemplo mucha dificultad para correr 
una distancia de 50 metros o para subir escaleras -10 peldaños- sin ayuda de barandilla o de otro 
instrumento? 

  

80. ¿Tiene dificultades graves para realizar actividades cotidianas como abrir o cerrar puertas, grifos, 
pestillos, y/o estirarse o agacharse para coger objetos sin ayuda? 

  

81. ¿Tiene alguna dependencia grave de un aparato o instrumento (marcapasos, riñón artificial, etc.) o de 
un tratamiento (oxígeno, dieta estricta, etc.) que le impide hacer vida normal? 

  

82. ¿Tiene dificultades graves para realizar las actividades básicas de cuidado personal como comer, ir al 
lavabo, lavarse o vestirse sin la ayuda de otra persona? 

  

83. ¿Tiene dificultades graves para realizar las actividades del cuidado del hogar y otras actividades 
cotidianas como comprar, cocinar, realizar las tareas domésticas, administrar el dinero o llamar por 
teléfono sin ayuda de otra persona? 

  

 
Si la persona tiene menos de 65 años                                                                        pasar a pregunta 89 
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Sólo para personas de 65 años o más 

84.  Más concretamente, ¿qué grado de dificultad tiene para realizar las actividades habituales de la vida 
cotidiana que ahora le leeré sin ninguna ayuda o aparato? 

85.  ¿Le ayuda alguien a hacerlo? 
 84. Dificultad 85. Ayuda 

 1 
Ninguna 
dificultad 

2 
Poca 

dificultad 

3 
Bastante 
dificultad 

4 
No puede 
hacerlo 

1 
No necesita 

ayuda 

2 
Le ayuda 
alguien 

3 
Nadie le 
ayuda 

01. Comer        
02. Entrar y salir de la cama        
03. Ir al “lavabo”        
04. Vestirse y desvestirse        
05. Bañarse o ducharse        
06. Sólo hombres Afeitarse        
07. Peinarse        
08. Cortarse las uñas de los pies        
09. Cocinar su comida        
10.  Ir al mercado / realizar la compra personal        
11. Hacer las tareas de casa rutinarias (hacer la 

cama, fregar platos, limpiar, hacer la colada, 
planchar, etc.) 

       

12. Utilizar el teléfono         
13. Administrar el dinero (dar y recibir el cambio) o 

pagar recibos 
       

14. Reconocer personas, objetos y orientarse en 
el espacio (por ejemplo, utilizar el transporte 
público) y en el tiempo (por ejemplo, organizar 
sus actividades) 

       

15. Aprender y retener nueva información y 
recordar informaciones recientes (por ejemplo 
conversaciones, citas, etc.) 

       

16. Subir y bajar escaleras         
17. Andar        
18. Salir a la calle        
19. Sentarse y levantarse de la silla          

86. Durante el último año, ¿ha sido visitado/a por algún profesional sanitario o trabajador social en su 
domicilio?   
1. Sí            
2. No 

 

        Si la persona no tiene ningún tipo de limitación                                                              pasar a pregunta 89 
 

Sólo para las personas que han manifestado que necesitan ayuda (han contestado 2 ó 3 a la pregunta 85) 

87. En relación con estas actividades de cuidado personal, ¿de quién recibe ayuda principalmente?  
NO LEER 

1. No recibe ayuda de nadie 5. De personas contratadas particularmente 
2. De la pareja 6. De personal de los servicios sociales 
3. De otros familiares 7. De miembros de asociaciones de ayuda 
4. De vecinos o conocidos 8. De otra persona. Especificar: ________________________________________ 

88. Esta persona de la que recibe ayuda, ¿es hombre o mujer? 
1. Hombre 
2. Mujer     
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K. Salud mental 
 

Para todas las personas entrevistadas 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas que ha podido tener durante los últimos 30 días. Por 
favor, conteste la respuesta que más se acerque a lo que siente o ha sentido recientemente. 

89. ¿Se ha podido concentrar bien en lo que hacía? 
 

1.  Sí        mejor que habitualmente 
2. Sí  No  igual que habitualmente 
3.    No menos que habitualmente 
4.    No  mucho menos que habitualmente 

90. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho el 
sueño? 

 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

91. ¿Ha sentido que juega un papel útil en la vida? 
 

1.  Sí        más útil que habitualmente 
2. Sí  No  igual que habitualmente 
3.    No menos útil que habitualmente 
4.    No  mucho menos útil que habitualmente 

92. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 
 

1.  Sí        más que habitualmente 
2. Sí  No  igual que habitualmente 
3.    No menos que habitualmente 
4.    No  mucho menos que habitualmente 

93. ¿Se ha notado constantemente cargado/a y en tensión? 
 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

94. ¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus 
dificultades? 

 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

95. ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades de cada 
día? 

 

1.  Sí        más que habitualmente 
2. Sí  No  igual que habitualmente 
3.    No menos que habitualmente 
4.    No  mucho menos que habitualmente 

96. ¿Ha sido capaz de hacer frente, adecuadamente, a sus 
problemas?  

 

1.  Sí        más capaz que habitualmente 
2. Sí  No  igual que habitualmente 
3.    No menos capaz que habitualmente 
4.    No  mucho menos capaz 

97. ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido/a? 
 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

98. ¿Ha perdido confianza en sí  mismo/a? 
 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

99. ¿Ha pensado que es una persona que no sirve para 
nada? 

 

1.  No    en absoluto 
2. No  Sí  no más que habitualmente 
3.    Sí un poco más que habitualmente 
4.    Sí  mucho más que habitualmente 

100. ¿Se siente razonablemente feliz, considerando todas 
las circunstancias? 

 

1.  Sí        más que habitualmente 
2.  Sí  No     aproximadamente lo mismo que habitualmente 
3.    No  menos que habitualmente 
4.    No  mucho menos que habitualmente 
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L. Apoyo social 
 

Para todas las personas entrevistadas 

101. A continuación le leeré unas frases relacionadas con su vida social y el apoyo afectivo que 
recibe de otras personas. Valore de 1 a 5 si tiene tanto como desearía (5) o menos de lo que 
desearía (1). MOSTRAR TARJETA 

 Menos de lo que 
desea 

Tanto como 
desea 

 1 2 3 4 5 

1.Tiene invitaciones para distraerse y salir con otras personas       

2. Recibe amor y afecto      

3. Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas en el trabajo y/o en casa       

4. Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas personales y familiares       

5. Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas económicos       

6. Tiene personas que se preocupan de lo que le pasa       

7. Recibe consejos útiles cuando le pasa algo importante en la vida        

8. Recibe ayuda cuando está enfermo/a en la cama       
 
 

Si la persona tiene menos de 65 años                                                                                                        pasar a pregunta 102 

 
 

101.B1.  ¿Cuántos amigo/as diría usted que tiene? ¿Cuántos hermano/as tiene? ¿E hijo/as? ¿Y 
nietos? ¿Y sobrinos? 
 
 

101.B2.  ¿A cuántos de ellos ve al menos una vez al mes?  
 
 101.B1. Número 101.B2. Cuantos ve mensualmente 

01. Amigos o amigas   
02. Hermanos o hermanas   
03. Hijos o hijas   
04. Nietos o nietas   
05. Sobrinos o sobrinas   
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M. Visitas médicas durante los últimos 12 meses 

Las siguientes preguntas tratan sobre sus contactos con los servicios sanitarios, como por 
ejemplo las visitas al médico u otros profesionales sanitarios o sociosanitarios, o las estancias 
en un hospital. 

102. En los últimos 12 meses, ¿ha sido visitado por alguno de los siguientes profesionales 
sanitarios o sociosanitarios debido a su salud? LEER. 

 1. Sí 2. No 

01. Médico/a de medicina general y/o de cabecera   

02. Pediatra   

03. Oculista   

04. Dentista   

05. Sólo mujeres Ginecólogo/a   

06. Psiquiatra   

07. Médico/a de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.)   

08. Enfermero/a   

09. Sólo mujeres Comadrona   

10. Trabajador/a social   

11. Fisioterapeuta   

12. Psicólogo/a   

13. Osteópata   

14. Homeópata   

15. Naturista   

16. Acupuntor/a   

17. Otro profesional. Especificar:_______________________________________   
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N. Visitas médicas durante los últimos 15 días 
 

Para todas las personas entrevistadas 

103. Y durante los últimos 15 días, ¿ha sido visitado por un profesional sanitario o sociosanitario 
debido a su salud?  

1. Sí 
2. No   pasar a pregunta 108 
 

 
Las siguientes preguntas se refieren a la ÚLTIMA VISITA realizada durante los últimos 15 días 

104. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar desde que pidió la visita hasta que lo visitaron? 
_____________  días     _____________ meses 

 

105. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? 
1. Lesión por accidente 
2. Enfermedad  
3. Examen preventivo 
4. Renovar prescripciones (recetas) 
5. Procedimiento administrativo (certificado, baja/alta laboral, etc.) 
6. Vacunación 
7. Otros 

 

106. ¿A cuál de los siguientes profesionales sanitarios o sociosanitarios visitó? 
01. Médico/a de medicina general y/o de cabecera 10. Trabajador/a social 
02. Pediatra 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicólogo/a 
04. Dentista 13. Osteópata 
05. Ginecólogo/a 14. Homeópata 
06. Psiquiatra 15. Naturista 
07. Médico/a de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Enfermero/a 17. Otro profesional. Especificar: 
09. Comadrona       ______________________________ 

 

107. ¿De dónde era este profesional? LEER 

1. De la Seguridad Social  
2. De un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria 
3. De un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Médico/a particular 

 
 

Para todas las personas entrevistadas 

108. ¿Durante los últimos 15 días ha tenido algún problema de salud que cree que requería 
atención médica, pero no la pidió? 
1. Sí 
2. No                    pasar a pregunta 112 
 

109. ¿Por qué motivo no ha solicitado atención sanitaria? 
01. Pérdida de horas de trabajo  07. Le han dado hora de visita para más adelante 
02. Miedo a perder el trabajo 08. No era suficientemente grave 
03. Incapacidad física para desplazarse 09. Lo resolvió en la farmacia 
04. Problemas de transporte 10. Tiene otros remedios curativos 
05. No resuelven su problema de salud  11. Otro motivo. Especificar:___________________ 
06. Tener que cuidar de un hijo o enfermo en casa                       ______________________________________  _
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O. Atención primaria y urgencias 

112. ¿Hay algún médico/a de cabecera o centro al que suele acudir cuando está enfermo/a o 
necesita consejos sobre su salud?   
1. Sí 
2.  No                Ha ido a un médico/a de cabecera de Barcelona en los últimos 12 meses? 

                                                                     1. Sí     
                                                                                2. No        pasar a pregunta 127 

 
Las siguientes preguntas se refieren a este médico/a o centro  

113. ¿A qué modalidad de asistencia sanitaria corresponde este médico/a? 
1. A la Seguridad Social  
2. A un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria  
3. A un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Médico/a particular 

 

114. El centro o lugar donde atiende este médico/a es........ 
1. Un centro de atención primaria (CAP, ambulatorio) 
2. Un centro de especialidades médicas 
3. Un consultorio de médico/a particular 
4. Un hospital 
5. La escuela, el colegio o el instituto 
6. Otro lugar. Especificar:  __________________________________________________________ 
 

115. Aproximadamente, ¿cuántas veces ha ido a este médico/a en los últimos 12 meses? 

_____________ veces 
 

116. ¿Cuánto tiempo hace que tiene el mismo médico/a de cabecera? 

_____________ años      _____________  meses 
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A continuación le haré unas preguntas sobre su médico/a de cabecera o centro. Por favor 
indique la MEJOR respuesta posible. 
 1         

Sí, sin 
duda 

2  
Es probable 

que sí 

3  
Es probable 

que no 

4         
No, en 

absoluto 

5    
No sabe     

No  recuerda 

0 
NP* 

117. Cuando tiene usted un nuevo problema de salud, 
¿va a su médico/a o centro antes de ir a otro 
sitio? 

      

118. Cuando su centro está abierto y se pone usted 
enfermo/a ¿le visita alguien de allí el mismo día? 

      

119. Cuándo su centro está abierto, ¿pueden 
aconsejarle rápidamente por teléfono si es 
preciso? 

      

120. Cuando su centro esta cerrado, ¿hay algún 
número de teléfono al que pueda llamar si se 
pone enfermo/a? 

      

121. Cuando va a su centro, ¿le atiende siempre el 
mismo médico/a o enfermero/a? 

      

122. Si tiene alguna pregunta, ¿puede usted hablar 
por teléfono con el médico/a o enfermero/a que  
le conoce mejor? 

      

123. ¿Sabe su médico/a qué problemas son más 
importantes para  usted? 

      

124. Después de acudir al especialista, ¿su médico/a 
habla habitualmente con usted sobre cómo  ha 
ido la visita? 

      

125. ¿Su centro dispone de un servicio de 
asesoramiento para problemas de salud mental?

      

126. ¿Recomendaría su médico/a o centro a un amigo 
o familiar? 

      

* No ha ido nunca al especialista 
 

Para todas las personas entrevistadas 

127. ¿Durante el último año ha sido visitado/a o ha consultado a un servicio de urgencias? 
1. Sí 
2. No   pasar a pregunta 131 

 

128. ¿Cuántas veces ha ido o consultado? 
_______________   veces 

 
Las preguntas siguientes se refieren a la última visita a urgencias del último año 

129. ¿Dónde se visitó o hizo la consulta?  
1. En un hospital público o de la Seguridad Social 
2. En un hospital privado 
3. Llamó a un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc.) 
4. En un ambulatorio de la Seguridad Social 
5. En la consulta de un médico o en un centro privado 
6. En otro sitio. Especificar: _________________________________________________________________ 

 

130. ¿Quién tomó la decisión de ir a este servicio? 
1. Usted mismo/a (la persona entrevistada) 4. Otro médico/a o profesional sanitario 
2. Un familiar o acompañante 5. Un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc.) 
3. El médico/a del ambulatorio 6. Otra persona. Especificar:______________________ 
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P. Hospitalizaciones 
 

131. ¿Ha sido ingresado/a en un hospital como mínimo una noche durante los últimos 12 meses? 
Se incluye si ha estado más de 24 horas en urgencias. 
1. Sí 
2. No         pasar a pregunta 136 

 
 

Sólo para MUJERES de menos de 55 años (hasta 54) 

133. ¿El motivo de alguno de estos ingresos ha sido un parto? 
1. Sí 
2. No 
 

 

Las preguntas se refieren al ÚLTIMO ingreso hospitalario en el último año 

135. ¿El centro hospitalario era ...? LEER 
1. De la Seguridad Social  
2. De un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria 
3. De un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Un centro privado con pago directo 
5. De otro tipo. Especificar: _________________________________________________________ 
 

 
Para todas las personas entrevistadas 

136. De las afirmaciones que le leeré a continuación, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el 
sistema sanitario en Cataluña, y por lo tanto en Barcelona? LEER 
1. En general, funciona bastante bien y sólo hacen falta pequeños cambios para que funcione mejor 
2. Hay algunas cosas buenas pero hacen falta cambios fundamentales para que funcione mejor 
3. Está tan mal que haría falta rehacerlo completamente 
9. No lo sabe 
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Q. Prácticas preventivas 
 

Para todas las personas entrevistadas 

137. ¿Se pone la vacuna de la gripe (es una inyección) de forma regular cuando empieza el 
otoño? 
1. Sí 
2. No 

 

138. ¿Se toma la tensión (presión arterial) periódicamente? 
1. Sí 
2. No        pasar a pregunta 140 

 

139. ¿Quién le toma habitualmente la tensión? 
1. Médico/a de cabecera o enfermero/a 
2. Médico/a especialista 
3. En la farmacia 
4. Usted mismo/a 
5. Otra persona. Especificarla: ________________________________________________________________________ 
 

140. ¿Cuándo se tomó la tensión por última vez? 
1. Hace menos de un año 
2. Hace entre 1 año y (menos de) 2  
3. Hace entre 2 años y (menos de) 3  
4. Hace 3 años o más 
5. No se acuerda 
6. No se la ha tomado nunca 

 

141. ¿Se revisa el nivel de colesterol en la sangre periódicamente? 
1. Sí 
2. No  

 

142. ¿Cuándo  se revisó el nivel de colesterol en la sangre por última vez? 
1. Hace menos de un año 
2. Hace entre 1 año y (menos de) 2  
3. Hace  2 ó 3 años  
4. Hace 4 ó 5 años 
5. Hace más de 5 años 
6. No se acuerda 

           7. No se lo ha revisado nunca 
 
  Si la persona es HOMBRE                                                                                                 pasar a pregunta 150 
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Sólo para MUJERES 

143. ¿Se hace una mamografía (radiografía de la mama) periódicamente? 
1. Sí     
2. No          pasar a pregunta 145B 

 

144. ¿Cuándo se hizo la última mamografía? 
1. Hace menos de un año  
2. Hace entre 1 año y (menos de) 2  
3. Hace entre 2 años y (menos de) 3 
4. Hace 3 años o más 
5. No se acuerda 
 

145. ¿La última mamografía se la hizo a través .....................? 
1. Del Programa de detección precoz del cáncer de mama (RECIBIÓ UNA CARTA)  
2. Del ginecólogo/a de la Seguridad Social   
3. De un seguro privado a cargo de la Mutua obligatoria 
4. De un seguro privado concertado individualmente o por su empresa 
5. De un médico privado 
6. Otra situación. Especificar:________________________________________________________________ 
 

145.B. ¿Por qué motivo no se hace mamografías periódicamente?  

 
1.  No tengo la edad en que la mamografia está recomendada.  
2. No tengo tiempo. 
3. Por miedo al diagnóstico. 
4. Porque no sirve de nada, el cáncer de mama no se puede curar. 
5. No sé donde me las tengo que hacer. 
6. Es una prueba muy cara. 
7. Nadie me ha dicho que me las tenga que hacer.  
8. Yo no he recibido nunca ninguna carta del programa de detección precoz de cáncer de mama.  
9. Ya tengo un cáncer de mama. 
10. Otros. Especificad-lo:__________________________________________________________ 
 

146. ¿Se hace una citología vaginal (Papanicolau) periódicamente? 
1. Sí 
2. No              pasar a pregunta        148 si tiene menos de 55 años     149 si tiene 55 años o más 

 

147. ¿Cuándo se hizo la última citología vaginal? 
1. Hace menos de un año  
2. Hace entre 1 año y (menos de) 2  
3. Hace 2 ó 3 años   
4. Hace 4 ó 5 años 
5. Hace más de 5 años 
6. No se acuerda 
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Si la mujer tiene más de 55 años                                                                                       pasar a pregunta 149B 

 
Sólo para MUJERES de menos de 55 años 

148. ¿Actualmente, está usted embarazada? 
1. Sí 
2. No 
3. No lo sabe, no está segura 
 

 
Para todas las mujeres entrevistadas sólo SI SU PAREJA NO ESTÁ PRESENTE 

149.B. ¿Conoce a alguien de su entorno inmediato (familia, trabajo y amigos) que esté sufriendo 
algún tipo de abuso o maltrato físico por parte de su pareja? Si la pareja está  presente en el 
momento de la entrevista, no hacer esta pregunta y anotar 3 

1. Sí  
2. No 
3. Pregunta no hecha  
 

149. ¿Ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato físico por parte de su pareja en el último año? Si la 
pareja está  presente en el momento de la entrevista, no hacer esta pregunta y anotar 3 

0. NP (no tiene o no ha tenido pareja en el último año) 
1. Sí  
2. No 
3. Pregunta no realizada  
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R. Estilos de vida: Actividad física 
 

Para todas las personas entrevistadas 

150. De las posibilidades que ahora le leeré, indique cuál describe mejor la actividad  física que desarrolla 
habitualmente LEER 

1. Está sentado/a durante la mayor parte de la jornada 
2. Está de pie la mayor parte de la jornada, pero sin desplazarse 
3. Su actividad no requiere un esfuerzo físico importante, pero se desplaza a pie frecuentemente 
4. Hace una actividad que requiere un esfuerzo físico importante 
5. Otra posibilidad Especificar:_____________________________________________________________ 
 

151. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días ha caminado al menos 10 minutos seguidos? 

____________  días durante los últimos 7 días                      Si no ha caminado ningún día     pasar a pregunta 153 
 

152. ¿Cuántos minutos aproximadamente o por término medio, ha caminado cada día que lo ha hecho? 

____________  minutos / día 
 

153. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días ha realizado alguna actividad física o deportiva vigorosa en 
el TIEMPO LIBRE durante al menos 10 minutos seguidos? Ejemplos: fútbol, básquet, hockey, squash, artes 
marciales, montañismo, atletismo, ciclismo de competición, natación de competición o similares 

____________  días durante los últimos 7 días                 Si no ha hecho ninguna actividad vigorosa   pasar a pregunta 155 
 

154. ¿Cuántos minutos aproximadamente o por término medio, ha realizado una actividad vigorosa cada 
día que lo ha hecho? 

_____________   minutos /un día 
 

155. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días ha realizado alguna actividad física o deportiva moderada 
en el tiempo LIBRE, al menos 10 minutos seguidos? Ejemplos: Ir en bicicleta, gimnasia, aeróbic, correr, tenis, 
natación, patinaje, golf, baile, yoga o similares 

_____________  días durante los últimos  7 días          Si no ha hecho ninguna actividad moderada    pasar a pregunta 157 
 

156. ¿Cuántos minutos aproximadamente o por término medio, ha realizado una actividad moderada 
cada día que lo ha hecho? 

_____________   minutos / un día 
 

 



 128

 

S. Estilos de vida: Alcohol y drogas 
 

Para todas las personas entrevistadas 

157. ¿Cuánto tiempo hace que tomó una bebida alcohólica por última vez? LEER  
1. Menos de 30 días 
2. De 1 a 12 meses 
3. Más de un año 
4. Nunca ha tomado una bebida alcohólica   

 
Ahora le haré algunas preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas durante los últimos  12 meses 

158. Durante el último año, y pensando sólo en los días laborables (de lunes a jueves),  ¿con qué 
frecuencia ha consumido ...............? LEER   

159. En un día laborable en que ha bebido .................., LEER  ¿cuántas consumiciones ha tomado 
habitualmente?  

 
 158. Frecuencia consumo días laborables 159 

 1 
Ningún día 
laborable 

2 
Menos de 1 
día laborable 

por mes 

3 
1-3 días 

laborables 
por mes 

4 
1 día 

laborable 
por semana 

5 
2 días 

laborables 
por semana 

6 
3 días 

laborables 
por semana 

7 
Todos los 

días 
laborables 

Numero habitual de 
consumiciones (total 

diario) 

1. Cerveza         

2. Vino, cava o 
similares 

        

3. Carajillos, vermut, 
chupitos y licores 
de frutas 

        

4. Whisky, coñac, 
ginebra, vodka, 
ron, aguardiente, 
combinados y 
similares 

        

160. Durante el último año, y pensando sólo en los fines de semana (viernes, sábado y domingo), con 
qué frecuencia ha consumido..........? LEER  

161. En un fin de semana en qué ha bebido  ......................, LEER y contando el consumo TOTAL de 
viernes, sábado y domingo, ¿cuántas consumiciones ha tomado habitualmente? 

 
 160. Frecuencia consumo fines de semana 161 
 1 

Nunca 
 

2 
Menos de 1 

fin de 
semana al 

mes 

3 
1 fin de 

semana al 
mes 

4 
2 fines de 
semana al 

mes 

5 
3 fines de 
semana al 

mes 

6 
Todos los 
fines de 
semana 

Número habitual de 
consumiciones (total 

fin de semana) 

1. Cerveza        

2. Vino, cava o similares        

3. Carajillos, vermut, chupitos y 
licores de frutas 

       

4. Whisky, coñac, ginebra, vodka, 
ron, aguardiente, combinados 
y similares 

       

162. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado 5 o más consumiciones de bebidas 
alcohólicas en una sola ocasión de consumo? 

1. Diariamente 
2. Tres o 4 veces por semana 
3. Una o 2 veces por semana 
4. De 1 a 3 veces al mes 
5. Menos de 1 vez al mes 
6. Nunca 
 

 



 129

 
Para todas las personas entrevistadas 

163. Ahora le leeré una serie de substancias y me dice si alguna vez ha tomado alguna por 
curiosidad, para sentirse mejor, más relajado/a, estimularse o sentirse más activo/a, y sin 
que ningún médico se lo haya recetado. 

164. ¿Ha tomado en los últimos 12 meses .........................?                        

165. ¿Y en los últimos 30 días? 
 163  

Ha tomado alguna vez en la vida 
164 

Ha tomado alguna vez 
en los últimos 12 meses

165 
Ha tomado alguna vez en los 

últimos  30 días 

 1. Sí 2. No 1. Sí 2. No 1. Sí 2. No 

1. Tranquilizantes, pastillas para 
dormir, para los nervios 

      

2. Marihuana, porros, maría, 
petardos, chocolate, grifa, 
costo, hachís 

      

3. Cocaína, farlopa, basuco, 
perico, base 

      

 
 
 
 
 

T. Seguridad viaria 
 

Para todas las personas entrevistadas 

166. Durante el último MES, ¿ha ido en moto por ciudad o por carretera/autopista? 

167. En caso afirmativo, ¿con qué  frecuencia ha utilizado el casco cuando iba en moto 
por....................? 

 166 167. Utilización CASCO 
 Ha ido 

 1. Sí 2. No 

1 
Nunca 

2 
Algunas 
veces 

3 
La mayoría 
de veces 

4 
Siempre 

1. ... ciudad         

2. ... carretera o autopista        

168. Durante el último MES, ¿ha ido en coche por ciudad o por carretera/ autopista en el asiento 
delantero o en el asiento trasero? 

169. En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia ha utilizado el cinturón de seguridad cuando iba en 
coche por.........................? 

 168 169. Utilización CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 Ha ido 
 1. Sí 2. No 

1 
Nunca 

2 
Algunas 
veces 

3 
La mayoría 
de veces 

4 
Siempre 

1. ... ciudad  en asiento delantero       

2. ... ciudad en asiento trasero       

3. ... carretera o autopista en el asiento delantero       

4. ... carretera o autopista en el asiento trasero       
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U. Estilos de vida: Tabaco 
 

Para todas las personas entrevistadas 

170. De las siguientes situaciones, ¿cuál describe mejor su  comportamiento respecto al tabaco 
(incluye cigarrillos, puros y pipas)? LEER 
1. Actualmente no fuma nada  
2. Actualmente fuma ocasionalmente (menos de una vez al día)   pasar a pregunta172 
3. Actualmente fuma cada día  pasar a pregunta172 

 

171. ¿Fumaba usted antes? LEER 
1. No ha fumado nunca  pasar a pregunta180 
2. Había fumado menos de una vez al día durante 6 meses o más  pasar a pregunta177 
3. Había fumado menos de una vez al día durante menos de 6 meses  pasar a pregunta177 
4. Había fumado diariamente durante 6 meses o más   pasar a pregunta177 
5. Había fumado diariamente durante menos de 6 meses                                                     pasar a pregunta177 
 

 

Sólo para fumadores actuales diarios y ocasionales 

172. ¿A qué edad empezó a fumar? 

__________años 
 

173. ¿Actualmente cuántos/as cigarrillos, puros o pipas fuma cada día? LEER  
 Cantidad 

1. Cigarrillos con filtro  

2. Cigarrillos sin filtro  

3. Cigarrillos liados a mano               

4. Puros                                        

5. Pipas                               

174. ¿Ha intentado dejar de fumar en los últimos 12 meses? 
1. Sí 
2. No 

 

175. Durante la última semana, ¿alguien le ha pedido que no fume delante suyo? 
1. Sí 
2. No 

 

176. ¿Dónde le ha pasado? Si le ha pasado en más de una ocasión, referirse a la última vez 

1. En su casa 
2. En el trabajo 
3. En casa de otra persona 
4. En un coche / taxi / transporte público 
5. En un restaurante 
6. En un centro sanitario 
7. En otro centro público 
8. Otra posibilidad. Especificar:________________________________________________________________ 

 
 



 131

 
 

Para todas las personas EXFUMADORAS 

177. ¿A qué edad empezó a fumar? 

__________años 
 

178. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar? 

______________ años          _____________ meses           _____________ días 
 

179. ¿Cuántos cigarrillos, puros o pipas fumaba aproximadamente cada día? 

 Cantidad 

1. Cigarrillos con filtro  

2. Cigarrillos sin filtro  

3. Cigarrillos liados a mano                

4. Puros                                               

5. Pipas                                               
 

Para todas las personas entrevistadas 

180. ¿Tiene usted algún compañero que fume cerca suyo en su  lugar de trabajo, de manera que le 
llega el humo del tabaco? 
1. Sí 
2. No                                                                   pasar a pregunta 182 
3. No procede (no trabaja o trabaja solo/a)        pasar a pregunta 182 

 

181. ¿Cuántas personas fuman habitualmente cerca suyo en el trabajo? 

____________  personas 

 
Si la persona vive sola                                                                                                         pasar a pregunta 184 

 

182. ¿Algún miembro de la su familia fuma habitualmente en su casa? 
1. Sí.  
2. No                                         pasar a pregunta 184 
3. No procede (vive solo/a)         pasar a pregunta 184 

 

183. ¿Cuántas persones fuman habitualmente en su casa? 

______________  personas  
 

184. Fuera de casa o del lugar de trabajo, ¿cuánto tiempo de promedio pasa al día en ambientes 
cargados de humo de tabaco durante los días laborables? 

        ¿Y durante los fines de semana? 
 1           

Ninguno 
2                

Menos de 1 hora 
3              

De 1 a 4 horas 
4               

Más de 4 horas 

1. Días laborables, de lunes a jueves     

2. Fin de semana viernes + sábado + domingo     
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Pregunta para obtener la aceptación a participar en el análisis de sangre 
 

Para todas las personas entrevistadas 

Las preguntas del cuestionario de la Encuesta de Salud de Barcelona 2006 ya se han terminado. 

 
De todas maneras nos gustaría saber si está de acuerdo en hacerse un análisis de sangre, 
realizado por profesionales sanitarios, para obtener una analítica sobre contaminantes, en 
concreto sobre los compuestos orgánicos persistentes (substancias químicas toxicas, 
resistentes a la degradación, que se acumulan en tejidos de seres vivos y que pueden afectar la 
salud). El análisis se realizará en el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) – Hospital 
del Mar.  
 
Así pues, ¿estaría dispuesto a que contactáramos de nuevo con usted para participar en este 
análisis de sangre? 

1. Sí 
2. No 

 

Encuestador/a: anotar la respuesta en la hoja de muestra y, en caso afirmativo, comprobar los datos de 
nombre y dirección. PEDIR EL NÚMERO DE TELÉFONO tanto si la respuesta es positiva (para volver a 
contactar con la persona y concertar la visita) como negativa (a efectos de control). Anotar los datos de 
identificación en la hoja de muestra, nunca sobre el cuestionario. 

Si la respuesta ha sido positiva, hay que explicar que una enfermera del se pondrá en contacto telefónico con 
él/ella para poder concertar el día y hora que le convengan y aclarar cualquier duda al respecto. Si la persona 
desea más información puede llamar al teléfono 93 202 77 72   de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN (a cumplimentar por el encuestador/a) 

 

185. Hora de finalización de la entrevista  

   horas    minutos 
 

186. Duración total de la entrevista en minutos 

    minutos 
 

187. ¿En qué lengua se ha desarrollado la entrevista? 
1. Catalán 
2. Castellano 
3. Catalán y castellano combinados 
4. Otra posibilidad. Especificar: _______________________________________________________ 

 
Sólo si la persona entrevistada no es castellano o catalanohablante 

188. La persona entrevistada, ¿ha tenido algún problema de comprensión o de expresión en 
la lengua en que se ha realizado la entrevista? 

 
 1. Ninguna dificultad 2. Alguna dificultad 3. Muchas dificultades 

Catalán    

Castellano    

189. (Sólo si ha utilizado el cuestionario de informador indirecto) Motivo por el que se ha utilizado este 
cuestionario  

 

 
 

190. (Sólo si ha utilizado el cuestionario de informador indirecto) La persona seleccionada, 
¿estaba presente durante la entrevista? 

1. Se encontraba presente 
2. Se encontraba en el domicilio, pero en otra habitación  
3. No se encontraba en el domicilio 
 

191. Presencia de terceras personas durante  la entrevista 
1. Sin observadores 
2. Pareja 
3. Padre/madre 
4. Hijos pequeños (hasta 15 años aproximadamente) 
5. Hijos mayores (de más de 15 años aproximadamente) 
6. Otros familiares 
7. Amigos o vecinos 
8. Otras  personas (relación desconocida) 
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192. Valorar de 1 (muy poco) a 10 (mucho) la actitud de la persona entrevistada respecto de... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilidad en dar respuestas           

2. Grado de sinceridad           

193. ¿Hay alguna pregunta, cuya respuesta puede ser poco fiable? En caso afirmativo, ¿cuál o 
cuáles? 

       
 

194. Lugar de realización de la entrevista 
1. Domicilio (puerta) 
2. Domicilio (interior) 
3. Lugar de trabajo 
4. Bar o similar 
5. Calle o exterior del domicilio 
6. Otro lugar. Especificar: __________________________________________________________________ 

 

195. Tipo de vivienda donde vive la persona entrevistada 
1. Piso                                      196. En que planta vive? ________________________________________ 
2. Casa unifamiliar adosada 
3. Casa unifamiliar entremedianera 
4. Casa unifamiliar aislada 
5. Otro tipo. Especificarlo: _________________________________________________________________________ 

 

197. ¿Cómo definiría, a primera vista el nivel de habitabilidad y salubridad de la vivienda 
donde vive la persona entrevistada? 

1. Correcto  
2. Deficiente 
3. Muy deficiente 
 

 
 
 



Número de cuestionario           
 
 
 
 

Encuesta de Salud de Barcelona 2006 
Cuestionario informador indirecto para MENORES 

            
            

Distrito (sólo  Barcelona)           
            
            

Encuestador           
            

Día de la entrevista           
            

Hora de inicio           
            

Titular           
            

Tipo de cuestionario           
            

Supervisión  
 
 
 
 
 

DATOS CONFIDENCIALES 

 
Las informaciones que le pedimos en este cuestionario son para elaborar una estadística oficial. 

La administración y los funcionarios que utilicen esta información están obligados, por ley, al secreto estadístico, es 
decir, a no divulgarla y a no utilizarla para ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de una estadística oficial. 

Todos los ciudadanos, entidades e instituciones están obligados por ley a proporcionar la información que se solicita 
y esta información tiene que ser completa y verídica. 

(Artículos 37, 38 y 39 de la Ley 23/1998 de 30 de diciembre)

 
 



 136

 

A. Contexto familiar y de la vivienda 

 

Esta encuesta se referirá siempre al estado de salud, las conductas, la utilización de servicios 
sanitarios y las prácticas preventivas de [... NOMBRE DEL MENOR SELECCIONADO]. Usted, por 
tanto, nos habrá de contestar en nombre de esta persona. Sin embargo, para empezar le haremos 
unas pocas preguntas referidas a usted y a las personas que viven en esta casa. 

1. ¿Usted es la persona que se ocupa principalmente del cuidado del niño/a? En caso afirmativo, 
¿se ocupa mayoritariamente solo/a o tiene ayuda de otras personas? 

1. Sí, mayoritariamente solo/a                  pasar a pregunta  3   
2. Sí, con ayuda de otras personas         pasar a pregunta 3 
3. No se ocupa habitualmente  
4. Otra opción.  Especificarla: ______________________________________________ 

 
 

Sólo para las personas informadoras que no se ocupan habitualmente del cuidado del niño o niña 

2. ¿Qué persona se ocupa principalmente del cuidado del niño/a? 
1. Padre      
2. Madre      
3. Pareja de la madre   
4. Pareja del padre  
5. Hermano o hermana 
6. Abuelo 
7. Abuela  
8. Otro familiar.                             Especificar: _______________________________________________ 
9. Otra persona no familiar.         Especificar: _______________________________________________ 

 
 

Para todos los niños y niñas 

Estas preguntas se refieren al niño/a [... NOMBRE]  

3. Anotar el sexo del niño/a 
1. Masculino 
2. Femenino 

 

4.¿Qué edad tiene [...NOMBRE]? 

_________ años 
 

5. ¿Cuál es su fecha de nacimiento completa? 

día ________ Mes ____________ Año ___________ 
 

 

6. ¿Cuántas personas viven con [... NOMBRE] en el mismo hogar de manera habitual? Contando el 
niño/a y, si vive allí, la persona informadora  

 
Número de personas en el hogar_________                    
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Las siguientes preguntas se han de contestar para cada uno de los miembros del hogar y anotar las respuestas en 
la tabla siguiente 

7. ¿Qué parentesco tiene cada una de estas personas con el niño/a?  
1. Padre o madre 4. Abuelo o Abuela 
2. Pareja del padre o de la madre 5. Otros familiares 
3. Hermano o Hermana 6. Otros no familiares 
 

8. Cada una  de estas personas, ¿es hombre o mujer?  
1. Hombre              2. Mujer 
 

9. ¿Qué edad tiene cada una de estas personas?  
 

Miembro del hogar 7. Parentesco 8. Sexo 9. Edad 10. Persona de referencia 
del hogar 

Persona seleccionada (menor)     

Persona informadora (sólo si vive en el hogar)     

Miembro 1     

Miembro 2     

Miembro 3     

Miembro 4     

Miembro 5     

Miembro 6     

Miembro 7     

Miembro 8     

Miembro 9     

Miembro 10     

Miembro 11     

Miembro 12     

Miembro 13     

Miembro 14     

Miembro 15     

10. ¿Cuál  de estas personas se podría considerar la persona de referencia del hogar? Poner una cruz 
en la casilla correspondiente de la tabla anterior 

 

Sí la persona informadora vive en el hogar                                                                         pasar a pregunta  14 
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Sólo si la persona informadora no vive en el hogar 

11. Anotar, sin preguntarlo, el sexo de la persona informadora  
1. Hombre 
2. Mujer 
 

12. ¿Qué edad tiene usted?  
 
_________________ años  
 

13. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con [... NOMBRE]? 
1. Padre      
2. Madre      
3. Pareja de la madre   
4. Pareja del padre  
5. Hermano o hermana 
6. Abuelo o abuela  
7. Otro familiar.                          Especificarlo: ________________________________________________________ 
8. Otra persona no familiar.      Especificarlo: _________________________________________________________ 
 

 
 
 

Para todos los niños y niñas 

14. ¿Algún miembro de esta familia fuma habitualmente en casa delante del niño/a? 
1.  Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 

15. A parte de la cocina, el baño y el recibidor, ¿cuántas habitaciones hay en la casa donde vive el 
niño/a contando el comedor y/o la sala de estar? 

_________  habitaciones 
 

16. La vivienda donde vive el niño/a, ¿dispone de...? 
 1. Si 2. No 0. NP 

1. Ducha y/o bañera    

2. Agua corriente caliente    

3. Calefacción central o individual    

4. Ascensor (sí es un edificio de más de 2 plantas)    

5. Lavadora    

6. Lavavajillas    

7. Aire acondicionado    

Y su vivienda sufre de...?    
8. Humedades persistentes y/o mala ventilación    

9. Insectos y/o ratas y similares    

10. Humos, gases o contaminación del aire del exterior    

11. Ruidos procedentes del exterior    
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B. Datos sociodemográficos 

17. ¿Dónde nacieron la madre y el padre del niño/a? 
 1. Lugar de nacimiento de la madre 2. Lugar de nacimiento del padre 

1. En Catalunya   

2. En el resto de España   

3. Fuera de España.             Especificar país:   

18. Y el niño/a, ¿dónde nació? 
1. Barcelona                    pasar a pregunta 20 
2. En otro municipio de Catalunya. Especificar: ______________________________  pasar a pregunta 20 

3. En otro municipio de España. Especificar provincia:________________________  pasar a pregunta 20 
4. En el extranjero.  Especificar país: _______________________________________ 
 

 

Sólo para los menores que han nacido  fuera de España 

19. ¿En qué año llegó a España el niño/a? 

Año_________ 
 

 
Para todos los niños y niñas 

20. ¿El niño/a va a la guardería o está escolarizado? 
1. Le/la llevan a la guardería                  pasar a pregunta 24 
2. Está escolarizado/a 
3. No va a la guardería ni a la escuela             pasar a pregunta 22 

 

21. ¿Qué curso hace? 
1. Parvulario (P3, P4 o P5)                                    pasar a pregunta 24 
2. Primaria primer ciclo (de 1ero a 4rto)                    pasar a pregunta 24 
3. Primaria segundo ciclo (5º y 6º)                          pasar a pregunta 24 
4. ESO                                                                   pasar a pregunta 24 
5. Otro curso. Especificar: ___________________________________________     pasar a pregunta 24 
 

22. ¿Dónde pasa el día el niño/a? 
1. En casa 
2. En casa de un familiar 
3. En otro lugar. Especificarlo: __________________________________________________________  

 

23. ¿Quién cuida al niño/a en este tiempo? 
1. Padre 
2. Madre 
3. Pareja de la madre 
4. Pareja del padre 
5. Hermano o hermana 
6. Abuelo 
7. Abuela 
8. Otro familiar.                         Especificarlo: _____________________________________________________ 
9. Otra persona no familiar.     Especificarlo: ______________________________________________________ 
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A continuación le haremos unas preguntas referidas a la madre y al padre de [... NOMBRE] (aunque 
no vivan en el mismo hogar) 

24. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios 
finalizados de la madre del niño/a? 

01. No sabe leer ni escribir 

02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber 
finalizado la educación primaria 

03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 

04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, 
bachillerato elemental, EGB o ESO 

05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, 
bachillerato plan nuevo, PREU o COU 

06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos 
formativos de grado medio 

07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos 
formativos de grado superior 

08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y enseñanzas 
universitarias de primer ciclo  

09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y 
enseñanzas universitarias de segundo ciclo 

10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 

11. Otra posibilidad. Especificarla:  

       ______________________________________________ 

 

31. ¿Cual es el nivel máximo de estudios 
finalizados del padre del niño/a? 

01. No sabe leer ni escribir 

02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber 
finalizado la educación primaria 

03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 

04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, 
bachillerato elemental, EGB o ESO 

05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, 
bachillerato plan nuevo, PREU o COU 

06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos 
formativos de grado medio 

07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos 
formativos de grado superior 

08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y enseñanzas 
universitarias de primer ciclo  

09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y 
enseñanzas universitarias de segundo ciclo 

10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 

11. Otra posibilidad. Especificarla:  

       ______________________________________________ 

 

25. ¿Cuál es la situación laboral actual de la 
madre? 

 
01. Trabaja                                pasar a pregunta 27 
02. Trabaja, pero tiene una baja laboral de más de 3 meses 
                                                   pasar a pregunta 27 
03. Parada con subsidio 
04. Parada sin subsidio 

05. Trabajos del hogar  
06. Estudiante 
07. Incapacitada o con invalidez permanente  

08. Jubilada por razones de edad 
09. Jubilada de forma anticipada 

10. Otra situación. Especificar: _________________________ 

11. Ha muerto 
 

32. ¿Cuál es la situación laboral actual del 
padre? 

 
01. Trabaja                                pasar a pregunta 34 
02. Trabaja, pero tiene una baja laboral de más de 3 meses 
                                                   pasar a pregunta 34 
03. Parado con subsidio 
04. Parado sin subsidio 

05. Trabajos del hogar  
06. Estudiante 
07. Incapacitado o con invalidez permanente  

08. Jubilado por razones de edad 
09. Jubilado de forma anticipada 

10. Otra situación. Especificar: _______________________ 

11. Ha muerto 
 

26. Aunque la madre no trabaja de forma 
remunerada en la actualidad, ¿había 
trabajado antes? 
1. Si 
2. No  pasar a pregunta 31 

 

33. Aunque el padre no trabaja de forma 
remunerada en la actualidad, ¿había 
trabajado antes? 
1. Si 
2. No  pasar a pregunta 38 
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Sólo para las personas que trabajan o han trabajado anteriormente 

27. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa 
donde trabaja (o trabajaba) la madre? 

______________________________________________ 
 

34. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa 
donde trabaja (o trabajaba) el padre? 

______________________________________________ 
 

28. ¿Qué trabajo concreto hace (o hacía) la 
madre? 

______________________________________________ 
 

35. ¿Qué trabajo concreto hace (o hacía) el 
padre? 

______________________________________________ 
 

29. ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
encuentra la madre (o se encontraba en su 
último trabajo)? 

01. Funcionaria 
02. Asalariada con contrato indefinido 

03..Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o 

servicio, o similar) 

08. Trabajadora de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 

10. Autónoma o profesional sin asalariados 
11. Empresaria con menos de 10 trabajadores 
12. Empresaria con 10 o más trabajadores 

13. Otra relación contractual. Especificar: 

       _____________________________________________ 
 

36. ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
encuentra el padre (o se encontraba en su 
último trabajo)? 

01. Funcionario 
02. Asalariado con contrato indefinido 

03..Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año 
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o 

servicio, o similar) 

08. Trabajador de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 

10. Autónomo o profesional sin asalariados 
11. Empresario con menos de 10 trabajadores 
12. Empresario con 10 o más trabajadores 

13. Otra relación contractual. Especificar: 

       _____________________________________________ 
 

30. ¿La madre tiene (o tenía en el último trabajo) 
trabajadores a su cargo? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas 
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 

 

37. ¿El padre tiene (o tenía en el último trabajo) 
trabajadores a su cargo? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas 
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 

 
 

Para todos los niños y niñas 

38. Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos brutos anuales de este hogar (o familia)? LEER  
 

1. Menos de 6.000 € (Menos de 1.000.000 ₧) 
2. De 6.001 a 9.000 € (De 1.000.001 a 1.500.000 ₧) 
3. De 9.001 a 12.000 € (De 1.500.001 a 2.000.000 ₧) 
4. De 12.001 a 15.000 € (De 2.000.001 a 2.500.000 ₧)  
5. De 15.001 a 18.000 € (De 2.500.001 a 3.000.000 ₧)  
6. De 18.001 a 30.000 € (De 3.000.001 a 5.000.000 ₧)  
7. De 30.001 a 54.000 € (De 5.000.001 a 9.000.000 ₧) 
8. De 54.001 a 90.000 € (De 9.000.001 a 15.000.000 ₧) 
9. Más de 90.000 € (Más de 15.000.000 ₧) 
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38.B. Durante los últimos 12 meses, ha estado preocupado/a por no poder comer suficientemente 
debido a la falta de dinero? 
1. Sí  
2. No 

 

C. Cobertura sanitaria del menor 
 

Para todos los niños y niñas 

39. ¿El niño/a tiene derecho a la asistencia sanitaria mediante alguna de las entidades? LEER   Se 
excluyen las mutuas obligatorias de accidentes escolares o las de federaciones deportivas 

 
 1. Si 2. No 9. NS 

1. Seguridad Social (tiene la tarjeta sanitaria individual o TSI)    

2. Mutua de afiliación obligatoria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) con prestación sanitaria de la SS    

3. Mutua de afiliación obligatoria con prestación sanitaria de una aseguradora privada     

4. Aseguradora sanitaria privada, concertada individualmente (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

5. Aseguradora sanitaria privada, pagada por la empresa de los padres (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

6. Iguala con un médico    

7. No tiene ninguna aseguradora sanitaria, solo utiliza médicos privados    

8. Otra situación. Especificar: ________________________________________________    
 
 
 
 
 

D. Estado de salud y morbilidad percibida 

A continuación, le haremos preguntas referentes al estado de salud y bienestar de [... NOMBRE] 

42. ¿Cómo diría usted qué es la salud de [... NOMBRE] en general? LEER 
1. Excelente 
2. Muy buena 
3. Buena 
4. Regular 
5. Mala 
 

43. Durante la semana pasada, ¿Cuántas horas, por término medio, ha dormido diariamente el niño/a? 

________horas 
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44. ¿Cuántos kilos pesa aproximadamente [... NOMBRE] sin ropa? 
 

    Kilos  
 

45. ¿Cuántos centímetros mide aproximadamente [... NOMBRE] sin zapatos? 
 

     cms 
 

46. ¿Considera que el peso de [... NOMBRE] es? 
1. Excesivo 
2. Un poco elevado 
3. Normal 
4. Algo escaso 
5. Excesivamente bajo 
 

47. El niño/a sufre o su médico le ha dicho que ha tenido alguno de los trastornos que ahora le 
leeré? LEER 

 1. Si 2. No    

01. Alergias crónicas      

02. Asma      

03. Bronquitis crónica      

04. Diabetes      

05. Estreñimiento crónico      

06. Otitis de repetición      

07. Infecciones urinarias de repetición     

08. Retraso de crecimiento     

09. Epilepsia     

10. Algún tipo de malformación congénita     

48. ¿Lleva gafas? 
1. Si 
2. No 

11. Deficiencia visual      

12. Deficiencia auditiva      

13. Defecto del habla     

14. Algún trastorno o retraso  mental     

15. Trastornos de conducta, hiperactividad, déficit  de atención, etc.     

16. Tumores malignos, leucemia, linfoma, etc.     

17. Convulsiones febriles     

49. ¿Lleva aparato 
corrector de la 
audición? 

1. Si 
2. No 

18. Enuresis (se hace pipí en la cama)      

50. Tiene [... NOMBRE] o su médico le ha dicho que tiene o ha tenido algún trastorno que no esté en 
la lista que le acabo de leer?   En caso afirmativo, ¿qué trastorno o trastornos sufre? 

Trastorno 1: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorno 2: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorno 3: _______________________________________________________________________________________ 
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E. Accidentes 
 

Para todos los niños y niñas 

Las preguntas que le haremos a continuación tratan sobre accidentes que hayan provocado alguna 
restricción en las actividades habituales de [... NOMBRE] y/o que hayan requerido asistencia 
sanitaria 
 

51. ¿Durante los últimos 12 meses el niño/a ha tenido algún accidente como por ejemplo...? LEER 

52. En caso afirmativo, ¿cuántas veces le ha pasado en este período de tiempo?  

53. ¿Este accidente ha ocurrido durante los últimos 15 días?  
 

 51                  
Últimos 12 meses 52 53                  

Últimos 15 días 

 1. Sí 2. No Veces 1. Sí 2. No 

01. Caídas de un nivel más alto que otro (de una escalera, de una 
silla, etc.) 

     

02. Caídas en un mismo nivel (a ras de tierra)      

03. Quemaduras      

04. Golpes      

05. Intoxicaciones (excluidas las alimentarias)      

06. Accidentes de tráfico como conductor o pasajero      

07. Accidentes de tráfico como peatón      

08. Mordeduras o agresiones de origen animal      

09. Cortes      

10. Otros.  Especificar:  

_____________________________________________ 
     

 

Sí el niño/a no ha tenido ningún accidente                                                                                      pasar a pregunta 55 
 

54. ¿Dónde tuvo lugar el accidente? Si ha tenido más de uno, referirse al  último 

1. Dentro de casa 
4. En la escuela o centro de formación 
5. En la vía pública, yendo o volviendo de la escuela 
6. En la vía pública (fuera del  horario escolar) 
7. En un centro deportivo 
8. En otro lugar de ocio 
9. En otro lugar. Especificarlo: ____________________________________________________________ 
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F. Uso de medicamentos 
 

Para todos los niños y niñas 

55. ¿Qué medicamentos de la siguiente lista ha tomado [... NOMBRE] durante los últimos DOS 
días (ayer y antes de ayer)? LEER 

En caso afirmativo, ¿se lo ha recetado el médico específicamente para este caso, se lo ha 
aconsejado el farmacéutico o lo ha tomado por iniciativa propia? 
 

 
1. No 

2. Sí 
Recetado por el médico 

para este caso 
específico 

3. Sí 
Aconsejado por 
el farmacéutico 

4. Sí 
Por iniciativa 

propia 

01. Medicamentos como la aspirina o similares para aliviar el 
dolor o la fiebre y/o antiinflamatorios  

    

02. Medicamentos para el asma     

03. Medicamentos para la alergia     

04. Medicamentos para la tos o el resfriado     

05. Antibióticos (penicilina u otros)     

06. Insulina o medicamentos para la diabetes     

07. Pastillas para dormir     

08. Medicamentos para problemas de la piel     

09. Vitaminas o minerales     

10. Laxantes     

11. Medicamentos para problemas de los ojos     

12. Medicamentos para problemas de oído     

13. Medicamentos homeopáticos     

14. Plantas medicinales compradas en la farmacia     

15. Plantas medicinales compradas en una herboristería     

16. Otros. Especificar: 
________________________________________ 
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G. Restricción de la actividad (últimos 15 días) 
 

Sólo para niños o niñas de 1 año o más 

56. En los últimos 15 días, ¿el niño/a se ha tenido que quedar algún día en la cama (al menos la 
mitad del día) debido a su salud? Incluidos los días pasados en el hospital.  
1. Si 
2. No  
 

 

Sólo para niños o niñas de 3 años o más 

57. Durante estos últimos 15 días, ¿ha dejado el niño/a de ir a la escuela debido a su salud?  

1. Si 
2. No 
 

 

Para todos los niños o niñas 

58. Durante estos últimos 15 días, ¿el niño/a ha tenido que restringir o disminuir sus actividades 
habituales como salir  a pasear, jugar, hacer deporte, etc. debido a su salud?  
1. Si 
2. No  
 

 

H. Restricción de la actividad (últimos 12 meses) 
 

Sólo para niños o niñas de 3 años o más 

59. Durante los últimos 12 meses, ¿el niño/a ha tenido algún impedimento o dificultad para ir a la 
escuela por algún problema de salud crónico (que ha durado o que se espera que dure tres 
meses o más)? 
1. Si 
2. No 

 
 

Para  todos los niños o niñas 

60. Durante los últimos 12 meses ¿[... NOMBRE] ha tenido que restringir o disminuir sus 
actividades habituales como salir  a pasear, hacer deporte, jugar, etc. por algún problema de 
salud crónico? 
1. Si 
2. No 

 
 

Las personas que han contestado NO a las preguntas 59 y 60                                              pasar a pregunta 63 
 

Sólo para los que han contestado SI a las preguntas 59 y/o 60 

61. ¿Cuál ha sido el problema de salud más importante que ha causado a [... NOMBRE] esta 
limitación? 

______________________________________________________________________________________ 
 

62. ¿Este problema de salud ha sido consecuencia de un accidente? (como caídas, golpes, 
quemaduras, intoxicaciones, accidentes de tráfico, etc.) 
1. Si 
2. No 
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I. Discapacidades 

Las preguntas siguientes tienen por objeto saber si el niño/a tiene alguna limitación grave o 
discapacidad que le afecte de manera permanente para hacer sus actividades cotidianas. Se 
exceptúan los casos de los bebés y de los niños/as que, por su edad, no pueden realizar algunas de las actividades 
propuestas como por ejemplo leer o escribir, entender signos gráficos, salir, comer o lavarse solos, etc. 
 
 1. Si 2. No 0. NP 

63. ¿Tiene alguna limitación grave en la vista, que le imposibilite ver la televisión a dos metros, 
incluso con gafas o lentes de contacto, o ceguera de un ojo o ceguera total? 

   

64. ¿Tiene alguna limitación grave del oído, de manera que no pueda seguir una conversación de 
tono normal entre diversas personas, incluso con aparato, o sordera de un oído o sordera total? 

   

65. ¿Tiene alguna limitación grave para hablar, por ejemplo, como consecuencia de una operación de 
laringe, que haga que los otros tengan dificultades para entender lo que el niño/a dice? 

   

66. ¿Tiene alguna limitación grave de comunicación para escribir o leer o para hacer y entender 
signos gráficos, como por ejemplo señales de tráfico o las horas del reloj?  

   

67. Por problemas físicos de movilidad, ¿tiene una limitación grave para salir de casa si no va 
acompañado/a de otra persona?  

   

68. ¿Tiene problemas para caminar, de manera que necesita un bastón u otro instrumento, o necesita 
la ayuda de otras personas o una silla de ruedas para desplazarse? 

   

69. ¿Tiene otras limitaciones importantes de movimiento como mucha dificultad para correr una 
distancia de 50 metros o para subir escaleras -10 escalones- sin ayuda de barandilla o de otro 
instrumento? 

   

70. ¿Tiene dificultades graves para hacer actividades cotidianas como abrir o cerrar puertas, grifos, 
pestillos, y/o estirarse o agacharse para coger objetos sin ayuda? 

   

71. ¿Tiene alguna dependencia grave de un aparato o instrumento (marcapasos, riñón artificial, etc.) 
o de un tratamiento (oxígeno, dieta estricta, etc.) que le impide hacer vida normal? 

   

72. ¿Tiene dificultades graves para hacer las actividades básicas de cuidado personal como 
comer, ir al lavabo, lavarse o vestirse sin la ayuda de otra persona? 

   

 
Si el niño/a tiene 6 años o más                                                                                                                             pasar a pregunta 74 

 
Sólo para los menores de 6 años 

73. ¿Se ha detectado algún trastorno a [... NOMBRE] que le pueda originar en el futuro alguna 
limitación de las mencionadas y que no se hayan recogido ya? 

1. Si 
2. No 
 

 
Si el niño/a tiene menos de 4 años                                                                                               pasar a pregunta 77 
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J. Salud mental  
 

Sólo para niños/as de 4 años o más 

A continuación le haremos unas preguntas sobre el comportamiento de [... NOMBRE] durante los 
ÚLTIMOS 6 MESES 
74. Responda si es cierto o no que, durante los últimos 6 meses, el niño/a ... 
 

 1 
No es cierto 

2  
Es más o menos 

cierto 

3 
Es absolutamente 

cierto 

01. Respeta los sentimentos  de otras personas    

02. Está inquieto/a, hiperactivo/a, no puede estarse quieto/a durante 
mucho tiempo 

   

03. Se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estómago o de 
náuseas 

   

04. Comparte en seguida con otras niños/as (caramelos, juguetes, etc.)    

05. Tiene a menudo ataques de nervios o es irascible    

06. Es más bien solitario y tiende a jugar solo    

07. Generalmente es obediente, suele hacer lo que los adultos le piden    

08. Tiene muchas preocupaciones, a menudo parece preocupado    

09. Ajuda cuando alguien se hace daño o se encuentra  mal    

10. Esta moviéndose continuamente, da tumbos sin parar    

11. Tiene como mínimo un buen amigo o amiga    

12. Se pelea con frecuencia con otras niños/as o los amenaza    

13.  A menudo es infeliz, está triste o con ganas de llorar    

14. En general es querido por los otros niños y niñas    

15. Se distrae con facilidad, no se concentra    

16. Se pone nervioso/a en situaciones nuevas, pierde fácilmente la 
confianza en sí mismo/a 

   

17. Es amable con niños más pequeños    

18. A menudo miente o engaña     

19. Es amenazado o molestado por otros niños    

20. A menudo se ofrece para ayudar (a los padres, a los profesores, a 
otros niños) 

   

21. Piensa antes de actuar    

22. Roba cosas de casa, de la escuela o  de otros sitios    

23. Se comporta mejor con adultos que con otros niños/as    

24. Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente    

25. Acaba lo que comienza, tiene buena concentración    
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K. Calidad de vida  
 

Sólo para niños y niñas de 6 años o más 

Ahora le haremos unas preguntas sobre cómo se ha encontrado [... NOMBRE] durante la ÚLTIMA 
SEMANA 

75. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia diría usted que el niño/a ... 
 

01. ... se ha sentido bien y en forma? Nada 
 

Un poco 
 

Moderadamente 
 

Mucho 
 

Muchísimo 
 

02. ... se ha sentido lleno/a de energia? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

03. ... se ha sentido triste? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

04. ... se ha sentido solo/a? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

05. ... ha tenido suficiente tiempo para él o ella? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

06. ... ha podido elegir qué hacer en su tiempo libre? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

07.  ... sus padres le han tratado de forma justa? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

08. ... se ha divertido con sus amigos o amigas? 
Nunca 

 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

09. ... le ha ido bien en la escuela? Nada 
 

Un poco 
 

Moderadamente 
 

Mucho 
 

Muchísimo 
 

10. ... ha podido poner atención? Nunca 
 
 

Casi Nunca 
 

Algunas veces 
 

Casi Siempre 
 

Siempre 
 
 

76. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuántas veces [... NOMBRE] .................. 
 
 1 

 Nunca 
2  

Casi  nunca 
3  

Algunas veces 
4  

Casi siempre 
5  

Siempre 

1. ... ha hecho cosas peligrosas?      

2. ... le ha dicho a alguien que le pegaría?      

3. ... ha sido desobediente para salirse con la 
suya? 

     

4. ... ha estado con niños o niñas que suelen 
meterse en líos? 

     

5. ... se ha metido con otros niños o niñas?      

6. ... se ha metido en líos en la escuela?      

7. ... se ha portado bien con su profesor o 
profesora? 

     

8. ... se ha distraído mucho en clase?      
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L. Visitas médicas en los últimos 12 meses 

Para  todos los niños y niñas 

Las siguientes preguntas tratan sobre los contactos que [...NOMBRE] ha tenido con los servicios sanitarios 
o sociosanitarios 

77. En los últimos 12 meses, ¿[... NOMBRE] ha sido visitado por alguno de los siguientes 
profesionales sanitarios o sociosanitarios por motivo de su salud? LEER 

 1. Si 2. No 

01. Médico de medicina general y/o de cabecera   
02. Pediatra   
03. Oculista   
04. Dentista   
05. Sólo niñas Ginecólogo/a   
06. Psiquiatra   
07. Médico de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.)   
08. Enfermero/a   
09. Sólo niñas  Comadrón/a   
10. Trabajador/a social   
11. Fisioterapeuta   
12. Psicólogo/a   
13. Osteópata   
14. Homeópata   
15. Naturista   
16. Acupuntor/a   
17. Otro profesional. Especificarlo:______________________________________________   

Si el niño/a no ha ido al dentista                                                                                                  pasar a pregunta 80 
 

Solo para los niños y niñas que han ido al dentista 

78. En relación a la última visita al dentista, ¿de dónde era este profesional? LEER  
1. De la Seguridad Social  
2. De una aseguradora sanitaria privada a cargo de la mutua obligatoria 
3. De una aseguradora sanitaria privada concertada individualmente o por la empresa de los padres 
4. Profesional privado 
 

79. ¿Cuáles han sido los motivos de salud dental por los que [... NOMBRE] fue al dentista la última 
vez? 

 1. Si 2. No 

01. Revisión general de la boca   
02. Limpieza de la boca   
03. Sellados, aplicación de fluor   
04. Traumatismo de los dientes (roturas, golpes, etc)   
05. Empastes (obstrucciones) por caries   
06. Extracción de algún diente o muela   
07. Poner fundas, puentes u otras prótesis   
08. Tratamiento de las encias   
09. Ortodoncia (colocación y/o seguimento  de aparato o sistema corrector)   
10. Otro motivo. Especificarlo _________________________________________   
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M. Visitas médicas en los últimos 15 días 

 
Para todos los niños y niñas entrevistados 

80. Durante los últimos 15 días, [... NOMBRE] ha sido visitado por un profesional sanitario o 
sociosanitario por motivo de su salud?  
1. Si 
2. No   pasar a pregunta 85 
 

 
Sólo para los menores que han sido visitados/as o han consultado a un profesional sanitario en los últimos 15 días 

Las siguientes preguntas se refieren a la ÚLTIMA VISITA realizada durante los últimos 15 días  

81. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar desde que pidió la visita hasta que visitaron al niño/a? 

________días            ________meses 

82. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? 
1. Lesión por accidente 
2. Enfermedad  
3. Revisión, control de salud periódico 
4. Renovar prescripciones (recetas) 
5. Procedimento administrativo (certificados, etc) 
6. Vacunación 
7. Otros 

 

83. ¿A cuál de los siguientes profesionales sanitarios o sociosanitarios visitó? 
01. Médico de medicina general y/o cabecera 10. Trabajador/a social 
02. Pediatra 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicólogo/a 
04. Dentista 13. Osteópata 
05. Ginecólogo/a 14. Homeopata 
06. Psiquiatra 15. Naturista 
07. Médico de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Enfermero/a 17. Otro profesional. Especificar: 
09. Comadrón/a                                                                                                   ____________________________________ 

 

84. ¿De dónde era este profesional que visitó al niño/a? LEER 
1. De la Seguridad Social  
2. De una aseguradora sanitaria privada a cargo de la mutua obligatoria 
3. De una aseguradora sanitaria privada concertada individualmente o por la empresa de los padres 
4. Médico particular 
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Para todos los niños o niñas 

85. Durante los últimos 15 días, ¿[...NOMBRE] ha tenido algún problema de salud que cree que 
requería atención médica, pero no la pidió? 

1. Si 
2. No                    pasar a pregunta 87 

86. ¿Por qué motivo no ha solicitado atención sanitaria? 
01. Pérdida de horas de trabajo de los padres 
02. Miedo de los padres a perder el trabajo 
03. Incapacidad física para desplazarse 
04. Problemas de transporte 
05. No resuelven su problema de salud 
06. Tener que cuidar de un hijo o enfermo en casa  
07. Le han dado hora de visita para más adelante  
08. No era suficientemente grave 
09. Lo resolvió en la farmacia 
10. Tiene otros remedios curativos 
11. Otro motivo. Especificarla: _________________________________________________________ 
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N. Atención primaria y urgencias 

89. ¿Hay algún médico/a o centro al que suela a llevar a [... NOMBRE] cuando está enfermo/a o 
cuando usted necesita consejos sobre su salud? 

1. Sí 
2. No         ¿Ha ido el niño/a a un médico de cabecera o pediatra de Barcelona en los 

últimos 12 meses? 
                                     1. Sí 
                                                 2. No          pasar a pregunta 107 

 
Las siguientes preguntas se refieren a este médico o centro 

90. ¿A qué tipo de asistencia sanitaria corresponde este médico/a?  
1. A la Seguridad Social  
2. A una aseguradora sanitaria privada a cargo de la mutua obligatoria 
3. A una aseguradora sanitaria privada concertada individualmente o por la empresa de los padres 
4. Médico particular 
5. Médico escolar 
 

91. El centro o el lugar donde atiende este médico es........ 
1. Un centro de atención primaria (CAP, ambulatorio) 
2. Un centro de especialidades médicas 
3. Un consultorio de médico/a particular 
4. Un hospital 
5. La escuela, el colegio  o el instituto 
6. Otro lugar. Especificarlo:  __________________________________________________________ 

 

92. ¿Cuántas veces ha ido [...NOMBRE] a este médico o centro en los últimos 12 meses? 

_____________ veces 
 

A continuación le haré unas preguntas sobre el médico o centro al que lleva  habitualmente al 
niño/a. Elija la respuesta que considere mejor: 

 
1         

Sí, sin 
duda 

2            
Es probable 

que si 

3            
Es probable 

que no 

4            
No, en 

absoluto 

9            
No sabe,      

no recuerda 

93. Cuando el niño/a tiene un nuevo problema de salud, 
¿va usted a su médico/a o centro antes  de ir a otro 
lugar? 

     

94. Cuando su centro está abierto y el niño/a se pone 
enfermo/a, ¿le visita alguien de allí el mismo día? 

     

95. Cuando su centro está abierto, ¿pueden aconsejarle 
rápidamente por teléfono si es preciso?   

     

96. Cuando su centro está cerrado, ¿hay algún número 
de teléfono al que pueda llamar si el niño/a se pone 
enfermo/a? 

     

97. Cuando lleva el niño/a a su centro, ¿le atiende siempre 
el mismo médico/a o enfermero/a? 

     

98. Si tiene alguna pregunta, ¿puede usted hablar por 
teléfono con el médico/a o enfermero/a que 
conoce mejor al niño/a? 

     

99.  Su médico sabe qué problemas son más importantes 
para usted y su família 
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100. ¿Alguna vez ha tenido que llevar al niño/a al especialista o servicio especializado? 
1. Si 
2. No                 pasar a pregunta 103 

 

Cuando lleva el niño/a a un especialista o servicio especializado....  
 
 1         

Si, sin 
duda 

2            
Es probable 

que si 

3            
Es probable 

que no 

4         
No, en 

absoluto 

9            
No sabe,      

no  recuerda 

0     
NP 

101. ¿Su medico/a anota habitualmente alguna 
información para el especialista sobre el motivo 
de la visita? 

      

102. Después de llevar al niño/a al especialista, ¿su 
médico/a  habla habitualmente con usted y el 
niño/a sobre cómo fue la visita? 

      

103. A continuación encontrará una lista de servicios que el niño/a o la familia pueden necesitar 
en algún momento. Indique para cada uno si está disponible en su centro. 

 
 1         

Si,        
sin duda 

2            
Es probable 

que si 

3            
Es probable 

que no 

4         
No, en 

absoluto 

9            
No sabe      

no recuerda 

1. Vacunaciones      

2. Salud sexual o métodos de control de natalidad      

3. Asesoramiento para problemes de salud mental o de 
conducta 

     

4. Coser una herida que necesita puntos      

Las siguientes preguntas plantean diferentes tipos de servicios de promoción e información 
sanitaria que los chicos/as pueden haber recibido. 
104. En las visitas del niño/a al médico/a o centro, ¿se habla de alguno de los siguientes temas con 

usted y con el niño/a? 

 1         
Si, sin 
duda 

2            
Es probable 

que si 

3           
Es probable 

que no 

4         
No, en 

absoluto 

9              
No sabe,        

no recuerda 

0     
NP 

1. Como mantener el niño/a sano, como 
alimentación nutritiva u horas de sueño 
necesarias 

      

2. Maneras de afrontar los problemas de conducta 
del niño/a 

      

3. (Sólo para niños/as mayores de 12 años) 
Temas de seguridad como enseñarles sobre el 
sexo seguro, a decir no a las drogas, y a no 
beber si se ha de conducir 

      

Para  finalizar este bloque de preguntas... 

 1            
Si, sin duda 

2            
Es probable 

que si 

3            
Es probable 

que no 

4            
No, en 

absoluto 

9               
No sabe,        

no recuerda 

105. ¿Recomendaría el médico/a o centro del 
niño/a a un amigo o familiar que tuviera hijos? 

     

106. ¿Recomendaría el médico/a o centro del 
niño/a a alguien que no hablara bien el catalán 
o el castellano? 
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Para todos los niños o niñas 

107. Durante el último año, [...NOMBRE] ha visitado o ha consultado un servicio de urgencias? 
1. Si 
2. No    pasar a pregunta 111 
 

Sólo para los niños y niñas que han visitado o han consultado un servicio de urgencias 

108. ¿Cuántas veces ha ido? 

________veces 
 

 
 
 
 

Las siguientes preguntas se refieren a la última visita a urgencias del último año 

109. ¿En qué lugar [...NOMBRE] fue visitado o hizo la consulta?  
1. En un hospital público o de la Seguridad Social 
2. En un hospital privado 
3. Llamó a un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc)  
4. En un ambulatorio de la Seguridad Social 
5. En la consulta de un médico o en un centro privado 
6. En otro lugar. Especificar:  __________________________________________ 

 

110. ¿Quién tomo la decisión de ir a este servicio? 
1. El niño o la niña 
2. El padre o la madre 
3. La persona informadora 
4. Otro familiar o acompañante 
5. El médico del ambulatorio 
6. Otro médico o profesional sanitario 
7. Un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc.) 
8. Otra persona. Especifcar: __________________________________________ 

 
 
 

O. Hospitalizaciones 

111. ¿[...NOMBRE] ha estado ingresado/a en un hospital como mínimo una noche durante los 
últimos 12 meses? Se incluye si ha estado más de 24 horas en urgencies. No cuenta la permanencia hospitalaria 
con motivo de su nacimiento 

1. Si 
2. No   pasar a pregunta 115 

 

Sólo para los niños y niñas que han estado ingresados/as en un hospital 

Las siguientes preguntas se refieren al ÚLTIMO ingresp hospitalario durante el último año 

114. ¿El centro hospitalario era ...  ¿LEER 
1. De la Seguridad Social  
2. De una aseguradora sanitaria privada a cargo de la mutua obligatoria 
3. De una aseguradora sanitaria privada concertada individualmente o por la empresa de los padres 
4. Un centro privado con pago directo 
5. De otro tipo. Especificar: _________________________________________________________ 
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P. Estilos de vida: Actividad física y prácticas preventivas 
 

Sólo para niños y niñas de 6 años o más 

116. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuántos días el niño/a ...... 
 
 1         

Ningún 
día 

2            
Muy pocos 

días 

3        
Algunos 

días 

4            
Casi cada 

día 

5          
Todos los 

días 

1. … ha participado en juegos de esfuerzo físico o deportes?      

2. … ha hecho deporte o ejercicio hasta quedarse sin aliento o 
sudar mucho? 

     

3. … ha corrido mucho mientras jugaba o hacía deporte?      

4. … ha tenido dificultad para caminar?      

5. … ha tenido dificultad para subir escaleras?      

6. … ha tenido dificultad para correr?      
 

Sólo para niños y niñas de 3 años o más 

117. Durante la semana pasada, ¿cuántos días hizo el niño/a alguna de las siguientes actividades 
de ocio? 

118. En caso afirmativo, ¿durante cuántos minutos en total cada día? 
 
 Días Minutos/día 

1. Actividades extra-escolares deportivas   

2. Actividades extra-escolares no deportivas (música, danza, idiomas, etc.)   

3. Ver la tele   

4. Jugar con videojuegos, ordenador o Internet   

5. Jugar en el parque o en la calle   

6. Otra actividad de ocio  Especificar: _____________________________________   
 



 157

 

Q. Estilos de vida: Alimentación 

Seguidamente le haremos unas preguntas en relación a la alimentación de [... NOMBRE] 

Sólo para niños y niñas de 2 años o menos 

119. Desde ayer a esta hora, ¿el niño/a ha tomado leche materna? 
1. Sí         pasar a pregunta 122 
2. No      

 

Solo para niños y niñas de 5 años o menos 

120. ¿El niño/a ha tomado leche materna los primeros meses de su vida?   
1. Sí        
2. No       pasar a pregunta 122 

 

121. ¿Qué edad tenía el niño/a cuando recibió por última vez leche materna? 

Meses _____________    Días _____________ 
000. Todavía recibe leche materna 

 

122. ¿Qué edad tenía el niño/a cuando recibió por primera vez agua, infusiones, zumos de frutas o 
otras bebidas no azucaradas? (No incluir vitaminas, minerales y medicamentos) 

Meses _____________    Días _____________ 
000. No recibe aún otros líquidos 

 

123. ¿Qué edad tenía el niño/a cuando recibió por primera vez leche artificial para lactantes u otras 
leches? (No incluir vitaminas, minerales y medicamentos) 

Meses _____________    Días _____________ 
000. No recibe aún leche artificial para lactantes u otros tipo de leche  

 

124. ¿Qué edad tenía el niño/a cuando recibió por primera vez alimentos sólidos o semisólidos 
diferentes de leche (fruta, verdura, pan, pasta, arroz, carne)?  

Meses _____________    Días _____________ 
000. No recibe aún otros alimentos sólidos o semisólidos  
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Sólo para niños y niñas de 3 años y más 

125. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces ha hecho el niño/a las siguientes comidas? 
 1  

Cada día 
2  

De 4 a 6 veces 
semana  

3  
De 1 a 3 veces 

semana  

4            
Ninguna vez  

1. Almorzar antes de salir de casa     

2. Almorzar a media mañana     

126. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces ha tomado el niño/a........? 

 1 
Más de una 
vez al día 

2 
Cada día 

3 
De 4 a 6 veces 

semana  

4 
De 1 a 3 

veces sem. 

5 
Ninguna 

vez  

1. ... comida rápida, como pollo frito, bocadillos, pizzas,  
hamburguesas 

     

2. ... bebidas con azúcar, como refrescos azucarados      
3. ... productos con azúcar, como pastas, donuts, bollycaos, 

caramelos 
     

4. ... snacks o comidas saladas, como  patatas fritas, ganchitos, 
galletas saladas 

     

Para todos los niños o niñas 

127. Habitualmente, ¿con qué frecuencia [... NOMBRE] se cepilla los dientes? 
1. Más de una vez al día, después de cada comida (3 o 4 veces al día) 
2. Más de una vez al día, pero no después de cada comida 

3. Una vez al día, por la mañana  
4. Una vez al día, al mediodía 
5. Una vez al día, a la noche 
6. Más de una vez a la semana, pero no todos los días 
7. Ocasionalmente 
8.  Nunca 
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R. Seguridad viaria 

Para todos los niños i niñas 

128. Durante el último MES, ¿ha ido el niño/a en coche por ciudad? 
1. Si        
2. No        pasar a pregunta 131 
 

129. Cuando el niño/a ha ido en coche por ciudad, ¿dónde ha viajado habitualmente? 
1. En los asientos delanteros 
2. En los asientos traseros 
 

130. Cuando el niño/a ha ido en coche por ciudad, ¿con qué frecuencia ha utilizado estos 
elementos de sujeción? 

 1 
Siempre 

2  
La mayoría de veces 

3  
Algunas veces 

4  
Raramente 

5  
 Nunca 

1. Sillita de seguridad      

2. Cojín elevador + respaldo      

3. Cinturón de  seguridad      

131. Durante el último MES, ¿ha ido el niño/a en coche por carretera o autopista? 
1. Si        
2. No       pasar a pregunta de recontacte 
 

132. Cuando el niño/a ha ido en coche por carretera o autopista ¿dónde ha viajado 
habitualmente? 
1. En los asientos delanteros 
2. En los asientos traseros 
 

133. Cuando el niño/a ha ido en coche por carretera o autopista, ¿con qué frecuencia ha 
utilizado estos elementos de sujeción? 

 1 
Siempre 

2  
La mayoría de veces 

3  
Algunas veces 

4  
Raramente 

5  
 Nunca 

1. Sillita de seguridad      

2. Cojín elevador + respaldo      

3. Cinturón de  seguridad      
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Pregunta para obtener la aceptación para participar en el análisis de sangre 
 

Para los niños y niñas de 6 años o más 

Las preguntas del cuestionario de la Encuesta de Salud de Barcelona 2006 ya se han acabado. 
De todas maneras nos gustaría saber si está de acuerdo en que al niño/a se le haga un análisis 
de sangre, realizado por profesionales sanitarios, para obtener una analítica sobre 
contaminantes, en concreto sobre los compuestos orgánicos persistentes (substancias 
químicas toxicas, resistentes a la degradación, que se acumulan en tejidos de seres vivos y 
que pueden afectar la salud). El análisis se realizará en el Instituto Municipal de Investigación 
Médica (IMIM) – Hospital del Mar.  
 

Así pues, ¿estaría dispuesto a que [... NOMBRE] fuese contactado de nuevo para participar en 
este análisis de sangre? 

1. Si 
2. No 

 

Encuestador/a: anotar la respuesta en la hoja de muestra y, en caso afirmativo, comprobar los datos de 
nombre y dirección. PEDIR EL NÚMERO DE TELÈFONO tanto si la respuesta es positiva (para contactar con 
la persona y concertar la visita) como si es negativa (a efectos de control). Anotar los datos de identificación 
en la hoja de muestra,  nunca sobre el cuestionario. 

Si la respuesta ha sido positiva, hay que explicar que una enfermera del se pondrá en contacto telefónico con 
él/ella para poder concertar el día y hora que le convengan y aclarar cualquier duda al respecto. Si la persona 
desea más información puede llamar al teléfono 93 202 77 72  de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN (a rellenar por el encuestador/a) 

185. Hora de finalización de la entrevista 
 
   Horas    Minutos 
 

186. Duración total de la entrevista en minutos 
 
    Minutos 
 

187. ¿En qué lengua se ha desarrollado la entrevista? 
1. Catalán 
2. Castellano 
3. Catalán y castellano combinado 
4. Otra posibilidad. Especificarla: _______________________________________________________ 

 
Sólo si la persona entrevistada no es castellano o catalanohablante 

188. ¿La persona entrevistada ha tenido algún problema de comprensión o de expresión en la 
lengua en que se ha realizado la entrevista? 

 
 1.Ninguna dificultad 2. Alguna dificultad 3.Muchas dificultades 

Catalán    

Castellano    

190. El menor seleccionado, ¿estaba presente durante la entrevista? 
1. Sí 
2. Se encontraba en el domicilio, pero en otra habitación 
3. No estaba en el domicilio 
 

191. Presencia de terceras personas durante la entrevista (en relación con la persona informadora) 
1. Sin observadores 
2. Pareja 
3. Padre/madre 
4. Hijos pequeños (hasta 15 años aproximadamente) 
5. Hijos grandes (de más de 15 años aproximadamente) 
6. Otros familiares 
7. Amigos o vecinos 
8. Otras personas (relación desconocida) 

 

192. Valorar del  1 (muy poco) al 10 (mucho) la actitud de la persona entrevistada respecte a..... 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilidad a dar respuestas           

2. Grado de sinceridad           
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193. ¿Hay alguna pregunta cuya respuesta puede ser poco fiable? En caso afirmativo, ¿cuál o 
cuáles? 

       
 

194. Lugar de realización de la entrevista 
1. Domicilio (porta) 
2. Domicilio (interior) 
3. Lugar de trabajo 
4. Bar o similar 
5. Calle o exterior del domicilio 
6. Otro lugar. Especificarlo: _______________________________________________________________ 

 

195. Tipo de vivienda donde vive el menor seleccionado 
1. Piso                                      196. ¿En qué planta vive? ______________________________________ 
2. Casa unifamiliar adosada 
3. Casa unifamiliar entremedianeras 
4. Casa unifamiliar aislada 
5. Otro tipo. Especificarlo: ______________________________________________________________ 

 

197. ¿Cómo definiría, a primera vista el nivel de habitabilidad y salubridad de la vivienda donde vive 
el menor seleccionado? 
1. Correcto  
2. Deficiente 
3. Muy deficiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Número de cuestionario           
 
 
 

 
 

Encuesta de Salud de Barcelona 2006 
Cuestionario para informador indirecto 

            
            

Distrito           
            

Encuestador/a           
            

Fecha de la entrevista           
            

Hora de comienzo           
            

Titular           
            

Tipo de cuestionario           
            

Motivo cuestionario indirecto (concretar en Observaciones)          
            

Supervisión  
 
 
 
 
 

DATOS CONFIDENCIALES 

 
Las informaciones que le pedimos en este cuestionario son para elaborar una estadística oficial. 

La administración y los funcionarios que utilicen esta información están obligados, por ley, al secreto estadístico, es decir, a 
no divulgarla y a no utilizarla para ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de una estadística oficial. 

Todos los ciudadanos, entidades e instituciones están obligados por ley a proporcionar la información que se solicita y esta 
información tiene que ser completa y verídica. 

(Artículos 37, 38 y 39 de la Ley 23/1998 de 30 de diciembre) 
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A. Contexto familiar y de la vivienda 

 
Las preguntas que le haremos a continuación se referirán siempre al estado de salud y la utilización de 
servicios sanitarios de [... NOMBRE DE LA PERSONA SELECCIONADA]. Usted, por tanto, nos contestará en 
nombre de esta persona, aunque también le pediremos información sobre las personas que viven con ella y 
la vivienda donde reside.  
 

1. Anotar el sexo de la persona seleccionada, es decir de [... NOMBRE] 
1. Hombre 

2. Mujer 
 

2. En primer lugar, ¿qué edad tiene [... NOMBRE]? 

_________ años 
 

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento completa, día, mes y año?  

Día ________ Mes ____________ Año ___________ 
 

4. ¿Cuántas personas viven con [... NOMBRE] en la misma casa de manera habitual? Incluyendo a la 
persona seleccionada y, si vive en el hogar, la persona informadora 

Personas____________                                    Si la persona seleccionada vive sola           pasar a pregunta A 
 

 

Las preguntas siguientes se han de contestar para cada una de las personas que viven con la persona seleccionada y anotar la 
respuesta en la siguiente tabla. 

Los datos de la persona informadora se han de anotar en la fila correspondiente. 

5. ¿Qué parentesco tiene cada una de estas personas con [... NOMBRE]?  
1. Esposo/a o pareja 6. Hermano/a 
2. Hijo o hija 7. Suegro/a 
3. Padre o madre 8. Yerno o nuera 
4. Abuelo/a 9. Otros familiares 
5. Nieto/a 10. Otros no familiares 

 

6. Cada una de estas personas, ¿es hombre o mujer?  
1. Hombre              2. Mujer 
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7. ¿Qué edad tiene cada una de estas personas?  
 

Miembro del hogar 5. Parentesco 6. Sexo 7. Edad 8. Persona de referencia del hogar 
Persona seleccionada     
Persona informadora     
Miembro 1     
Miembro 2     
Miembro 3     
Miembro 4     
Miembro 5     
Miembro 6     
Miembro 7     
Miembro 8     
Miembro 9     
Miembro 10     
Miembro 11     
Miembro 12     
Miembro 13     
Miembro 14     
Miembro 15     

8. ¿Cuál de estas personas se podría considerar como la persona de referencia de este hogar? 
Marcar una cruz en la casilla correspondiente de la tabla anterior 

 

Ahora le haré unas preguntas sobre usted (preguntas referidas a la persona informadora) 

A. ¿Cuántas horas de promedio dedica usted diariamente al cuidado de [... NOMBRE]? 

_________ horas diarias 
 

 
Si la persona informadora vive en el hogar                                                                                                      pasar a pregunta 16 

 

 
Sólo si la persona informadora no vive en el hogar. 

B. Anotar el sexo de la persona informadora sin preguntarlo 
1. Hombre 

2. Mujer 
 

C. ¿Qué edad tiene usted? 

 Años:________________ 
 

D. ¿Qué relación tiene usted con  […NOMBRE]? 
1. Madre 6. Otro familiar 
2. Padre 7. Tutor o responsable no familiar 
3. Abuela 8. Una persona de los servicios sociales 
4. Abuelo 9. Una persona contratada 
5. Esposo/a o pareja 10.  Otra relación.  Especificar:______________________________ 
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Para todas las personas seleccionadas 

16. Aparte de la cocina y el baño, ¿cuántas habitaciones hay en la vivienda de […NOMBRE] 
contando el comedor y/o la sala de estar?  

_____________   habitaciones 
 

17. ¿La vivienda donde vive […NOMBRE] dispone de...................?  

 1. Sí 2. No 0. NP 

1. Ducha y/o bañera    

2. Agua corriente caliente     

3. Calefacción central o individual    

4. Ascensor (si es un edificio de más de 2 plantas)    

5. Lavadora    

6. Lavaplatos    

7. Aire acondicionado    

Y su vivienda sufre de...?    
8. Humedades persistentes y/o mala ventilación    

9. Insectos y/o ratas y similares    

10. Humos, gases o contaminación del aire del exterior    

11. Ruidos procedentes del exterior    

18. ¿Puede decirme con qué frecuencia utiliza [... NOMBRE] agua de ............... para BEBER? LEER  

19. Y para COCINAR en casa de [... NOMBRE], ¿con qué frecuencia utilizan agua de ............? LEER   
 
 18. Para BEBER 19. Para COCINAR 
 1. 

Habitualmente 
2. 

Ocasionalmente 
3.  

Nunca 
1.  

Habitualmente 
2. 

Ocasionalmente 
3.  

Nunca 
4.  

No sabe 

1. Agua del grifo         

2. Agua envasada        

3. Agua de fuentes naturales        
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B. Datos sociodemográficos 

 
Para todas las personas seleccionadas 

20. ¿Cuál es el estado civil (legal) de   […NOMBRE]? 
1. Soltero/a 
2. Casado/a  
3. Viudo/a 
4. Separado/a 
5. Divorciado/a 

 

21. ¿Dónde nació […NOMBRE]? 
1. En Barcelona                    pasar a pregunta 24 
2. En otro municipio de Cataluña. Especificar: ________________________________  pasar a pregunta 24 

3. En otro municipio de España, fuera de Cataluña. Especificar provincia:______________  pasar a pregunta 24 
4. En el extranjero.  Especificar país: ____________________________________________________________________ 
 

 

Sólo para las personas seleccionadas que han nacido fuera de España  

22. ¿En qué año llegó a España?     Año _____________ 
 

 

Para todas las personas seleccionadas 

24. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios acabados de […NOMBRE] ? 
01. No sabe leer ni escribir  
02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria  
03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 
04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, EGB o ESO 
05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU 
06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio 
07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos formativos de grado superior  
08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y estudios universitarios de primer ciclo  
09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y estudios universitarios de segundo ciclo  
10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 
11. Otra posibilidad. Especificar: ________________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuál es la situación laboral principal actual de  [... NOMBRE]? 
       
 01. Trabaja     
 02. Trabaja pero tiene una baja laboral de más de 3 meses      pasar a pregunta 30  
       
 03. Parado/a con subsidio     
 04. Parado/a sin subsidio     
      
 05. Tareas del hogar (amo/a de casa)      
 06. Estudiante     
 07. Incapacitado/a o con invalidez permanente      
      
 08. Jubilado/a por edad     

26. ¿Cuánto tiempo lleva parado inin-
terrumpidamente? 

1. 6 meses o menos 
2. De más de 6 meses a 12 meses 
3. De más de 12 meses a 2 años 
4. De más de 2 años a 4 años 
5. Más de 4 años 
6. No ha trabajado nunca    pasar a preg 39  

 09. Jubilado/a de forma anticipada       
      
 10. Otra situación. Especificar:       
      
     

27.¿En qué año se jubiló [... NOMBRE]? 
 

    Año__________   pasar a pregunta 30  
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Sólo para las personas seleccionadas que actualmente no trabajan (parados/as, tareas del hogar, estudiantes, 
incapacitados y otros) 

28. A pesar de que en la actualidad […NOMBRE] no trabaja remuneradamente, ¿había trabajado antes 
de forma remunerada?  

1. Sí  
2. No  pasar a pregunta 39 
 

29. ¿Por qué motivo dejó o perdió su trabajo?  
1. Por motivos de salud 4. Por cambios organizativos o económicos en la empresa 
2. Por motivos familiares 5. Por despido 
3. Por finalización del contrato  6. Por otro motivo. Especificar: ________________________ 

 

 

Sólo para las personas seleccionadas que trabajan o han trabajado anteriormente 

30. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa en que trabaja (o trabajaba) […NOMBRE]? 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

31. ¿Qué trabajo concreto hace (o hacía) en esta empresa? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

32. ¿En qué situación se encuentra […NOMBRE] en su trabajo (o se encontraba en su último trabajo)? 
01. Funcionario/a 
02. Asalariado/a con contrato indefinido 
03. Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año 
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o servicio, o similar) 
08. Trabajador/a de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 
10. Autónomo o profesional sin asalariados 
11. Empresario/a con menos de 10 trabajadores 
12. Empresario/a con 10 o más trabajadores 
13. Otra relación contractual. Especificar: __________________________________________________________ 

 

33. ¿Esta persona tiene (o tenía en su último trabajo) trabajadores a su cargo? ¿Cuántos? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas  
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 
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Sólo para las personas seleccionadas que trabajan actualmente 

34.B. En el momento actual, ¿Cuántos trabajos remunerados tiene [...NOMBRE]? 
         _____________  trabajos remunerados 
 

34. Las preguntas siguientes se refieren al  trabajo principal de [...NOMBRE] ¿Qué tipo de jornada 
tiene en su trabajo? 

1. Jornada partida 
2. Jornada continua, por la mañana (por ejemplo de 8 a 15 horas) 
3. Jornada continua, por la tarde (por ejemplo de 13 a 21 horas) 
4. Jornada continua, por la noche 
5. Turnos 
6. Jornada irregular o variable según los días 
7. Otra posibilidad. Especificar: _________________________________________________________________ 
 

35. Dentro de la jornada habitual normal, ¿tiene flexibilidad horaria? 
1. Sí 
2. No 

 

36. ¿Cuántas horas ha trabajado […NOMBRE] durante la última semana? (o la última semana que haya 
trabajado completa) 

 
_____________  horas trabajadas en total durante la última semana 

 

38.B. En los últimos 12 meses, ¿Cuántos contratos ha tenido? LLEGIU 
1. 1-2 contractos 
2. 3-5 contractos 
3. 6-10 contractos 
4. 11-20 contractos 
5. >20 contractos 

 

Si la persona seleccionada es la persona de referencia del hogar y no tiene pareja                     pasar a pregunta 46 
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Las siguientes preguntas se refieren a la persona de referencia del hogar o a la pareja de la persona seleccionada 
Si la persona seleccionada no es la persona de referencia del hogar           se hacen referidas a la persona de referencia 

Si se trata de la persona de referencia y tiene pareja           se hacen referidas a la pareja 

39. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios finalizados de esta persona (persona de referencia o pareja)? 
01. No sabe leer ni escribir  

02. Primarios incompletos: sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria  
03. Primarios completos: cinco cursos aprobados de EGB 

04. Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, EGB o ESO 
05. Enseñanzas de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU 

06. FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio 
07. FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos formativos de grado superior 

08. Universitarios de grado medio: diplomaturas y estudios universitarios de primer ciclo  
09. Universitarios de grado superior: licenciaturas y estudios universitarios de segundo ciclo  
10. Universitarios de tercer ciclo: doctorados 

11. Otra posibilidad. Especificar: ________________________________________________________________ 
 

40. ¿Cuál es su situación laboral actual? 
01. Trabaja     pasar a pregunta 42 
02. Trabaja, pero tiene una baja laboral de más de 3 meses           pasar a pregunta 42 

03. Parado/a con subsidio 
04. Parado/a sin subsidio 

05. Tareas del hogar (amo/a de casa)  
06. Estudiante 
07. Incapacitado/a o con invalidez permanente  

08. Jubilado/a por razones de edad 
09. Jubilado/a de forma anticipada 

10. Otra situación. Especificar: __________________________________________________________________ 
 

41. A pesar de que esta persona no trabaja remuneradamente en la actualidad, ¿había trabajado 
antes? 
1. Sí  
2. No              pasar a pregunta 46 
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Sólo para las personas de referencia del hogar o pareja que trabajan o habían trabajado anteriormente 

42. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa en la que trabaja (o trabajaba)? 

________________________________________________________________________________________________ 
 

43. ¿Qué trabajo concreto realiza (o realizaba)? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

44. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra esta persona en su trabajo (o se 
encontraba en su último trabajo)? 

01. Funcionario/a 
02. Asalariado/a con contrato indefinido 
03. Contrato temporal de menos de 6 meses 
04. Contrato temporal de entre 6 meses y menos de 1 año 
05. Contrato temporal de entre 1 año y menos de 2 años 
06. Contrato temporal de 2 años y más 
07. Contrato temporal de duración no especificada (obra o servicio, o similar) 
08. Trabajador/a de empresa de trabajo temporal (ETT) 
09. Trabaja sin contrato 
10. Autónomo o profesional sin asalariados 
11. Empresario/a con menos de 10 trabajadores 
12. Empresario/a con 10 o más trabajadores 
13. Otra relación contractual. Especificar: _________________________________________________________ 

 

45. ¿Tiene (o tenía en el último trabajo) trabajadores a su cargo? 
1. No 
2. Sí, de 1 a 4 personas 
3. Sí, de 5 a 10 personas 
4. Sí, de 11 a 20 personas 
5. Sí, más de 20 personas 

 
 

Para todas las personas seleccionadas 

46. Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos netos mensuales de [... NOMBRE]? MOSTRAR 
TARJETA O LEER INTERVALOS 

1. No tiene ingresos 
2. Menos de 300 € (Menos de 50.000 ₧) 
3. De 301 a 600 € (De 50. 001 a 100.000 ₧) 
4. De 601 a 900 € (De 100.001 a 150.000 ₧) 
5. De 901 a 1.200 € (De 150.001 a 200.000 ₧) 
6. De 1.201 a 1.500 € (De 200.001 a 250.000 ₧) 
7. De 1.501 a 1.800 € (De 250.001 a 300.000 ₧) 
8. De 1.801 a 3.000 € (De 300.001 a 500.000 ₧) 
9. De 3.001 a 6.000 € (De 500.001 a 1.000.000 ₧) 
10. Más de 6.000 € (Más de 1.000.000 ₧) 

 

47. Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos brutos anuales del hogar donde vive  […NOMBRE]? 
MOSTRAR TARJETA O LEER INTERVALOS 

1. Menos de 6.000 € (Menos de 1.000.000 ₧)  
2. De 6.001 a 9.000 € (De 1.000.001 a 1.500.000 ₧)  
3. De 9.001 a 12.000 € (De 1.500.001 a 2.000.000 ₧) 
4. De 12.001 a 15.000 € (De 2.000.001 a 2.500.000 ₧) 
5. De 15.001 a 18.000 € (De 2.500.001 a 3.000.000 ₧) 
6. De 18.001 a 30.000 € (De 3.000.001 a 5.000.000 ₧) 
7. De 30.001 a 54.000 € (De 5.000.001 a 9.000.000 ₧) 
8. De 54.001 a 90.000 € (De 9.000.001 a 15.000.000 ₧) 
9. Más de 90.000 € (Más de 15.000.000 ₧) 

 

47.B. Durante los últimos 12 meses, ha estado preocupado/a por no comer suficientemente debido a 
la falta de dinero? 

 
1. Sí                             2. No 
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C. Cobertura sanitaria 
 

Para todas las personas seleccionadas 

48. ¿ […NOMBRE] tiene derecho a la asistencia sanitaria a través de alguna de las entidades 
que ahora le leeré? LEER.     

Se excluyen las mutuas obligatorias de accidentes de trabajo, las escolares o las de federaciones deportivas.  

 1. Sí 2. No 9. NS 

1. Seguridad Social (tiene la Tarjeta Sanitaria Individual o TSI)    

2. Mutua de afiliación obligatoria (MUFACE, ISPAS, PAMEM o similar) con prestación sanitaria 
de la SS 

   

3. Mutua de afiliación obligatoria con prestación sanitaria de una aseguradora privada     

4. Seguro sanitario privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

5. Seguro sanitario privado, pagado por su empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)    

6. Iguala con un médico    

7. No tiene ningún seguro sanitario, sólo utiliza médicos privados     

8. Otra situación. Especificar: ______________________________________________    
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D. Estado de salud y calidad de vida 
 

Para todas las personas seleccionadas 

A continuación, le haremos unas preguntas referidas al estado de salud de […NOMBRE] 

51. ¿Cómo diría usted que es la salud de […NOMBRE]  en general? LEER 

1. Excelente 
2. Muy buena 
3. Buena 
4. Regular 
5. Mala 
 

52. Durante la semana pasada, ¿cuántas horas, de media, ha dormido diariamente 
[…NOMBRE]? 

_____________ horas 
 

53. Aproximadamente, ¿cuántos kilos pesa [... NOMBRE] sin ropa? 
 
    kilos 
 

54. Aproximadamente, ¿cuántos centímetros mide [... NOMBRE] sin zapatos? 
 
     cms  
 

55. Diga cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor el estado de salud de  […NOMBRE] 
en el día de hoy. LEER 

1. No tiene problemas para caminar 
2. Tiene algunos problemas para caminar 
3. Tiene que guardar cama 
 
1. No tiene problemas para lavarse o vestirse solo/a  
2. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo/a  
3. Es incapaz de lavarse o vestirse solo/a  
 
1. No tiene problemas para llevar a cabo sus actividades cotidianas (trabajar, estudiar, realizar las tareas del hogar o 

actividades de ocio) 
2. Tiene algunos problemas para llevar a cabo sus actividades cotidianas  
3. Es incapaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas  
 
1. No tiene dolor o malestar 
2. Tiene dolor o malestar moderado 
3. Tiene mucho dolor o malestar 
 
1. No está ansioso/a o deprimido/a 
2. Está moderadamente ansioso/a o deprimido/a 
3. Está muy ansioso/a o deprimido/a 
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56. ¿Puede indicarnos, en esta escala que parece un termómetro, su opinión sobre el estado de salud de 
[...NOMBRE] en general en el día de hoy? El 100 representa el mejor estado de salud imaginable y el 0 el peor 
estado de salud imaginable. Encuestador/a: mostrar el termómetro y dejar el lápiz para que la persona informadora marque la cruz 

 
 
 
 
 

Mejor estado de 
salud imaginable 

     
 100 
  

 
    

 

          
          
          
      
 

El estado de salud de 
[...NOMBRE]    HOY 

 
 

    
 

         
         
         
     
 90     90 
         
         
         
      
  

 
    

 

          
          
          
      
  80     80 
          
          
 

Marque con una cruz en el 
termómetro cuál es el estado de 

salud de  [...NOMBRE] hoy 
         

     
 

 
    

 

         
         
         
     
 70     70 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 60     60 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 50     50 
         
         
         
     
       

         
         
         
     
 40     40 
         
         
         
     
 

 
     

         
         
         
     
 30     30 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 20     20 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 10     10 
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
    0    

 
 
 
 

Peor estado de 
salud imaginable 
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E. Morbilidad crónica 
 

Para todas las personas seleccionadas 

57. ¿Podría decirnos si [...NOMBRE] sufre o ha sufrido alguno de los trastornos crónicos que 
ahora le leeré? LEER. 

 1. Sí 2. No 

01. Presión alta   

02. Infarto de miocardio   

03. Otras enfermedades del corazón    

04. Varices en las piernas    

05. Artrosis, artritis o reumatismo   

06. Dolor de espalda crónico cervical    

07. Dolor de espalda crónico  lumbar o dorsal   

08. Alergias crónicas   

09. Asma   

10. Bronquitis crónica   

11. Diabetes   

12. Úlcera de estómago o duodeno   

13. Sólo hombres Problemas de próstata   

14. Colesterol elevado   

15. Cataratas   

16. Problemas crónicos de piel   

17. Estreñimiento crónico   

18. Depresión y/o ansiedad   

19. Otros trastornos mentales   

20. Embolia/apoplejía   

21. Migraña o dolores de cabeza frecuentes    

22. Mala circulación   

23. Almorranas/hemorroides   

24. Tumores malignos   

25. Osteoporosis   

26. Anemia   

27. Problemas de tiroides   

28. Incontinencia urinaria   

58. ¿Tiene […NOMBRE] o su médico/a le ha dicho que tiene, o ha tenido algún trastorno crónico 
que no esté en la lista que le acabo de leer?    

En caso afirmativo, ¿qué trastornos crónicos sufre?  Máximo tres respuestas 

Trastorno 1: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorno 2: _______________________________________________________________________________________ 

Trastorno 3: _______________________________________________________________________________________ 
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F. Accidentes 
 

Para todas las personas seleccionadas 

Las preguntas que haremos a continuación tratan sobre accidentes que hayan provocado alguna 
restricción en las actividades habituales de […NOMBRE] y/o que hayan requerido asistencia 
sanitaria. 

61. ¿Durante los últimos 12 meses ha tenido […NOMBRE] algún accidente como por ejemplo ........ 
......? LEER. 

62. En caso afirmativo, ¿cuántas veces le ha pasado en los últimos 12 meses?  

63. ¿Este accidente ha pasado durante los últimos 15 días?  

 61. Últimos 12 meses 62 63. Últimos 15 días 

 1. Sí 2. No Veces 1. Sí 2. No 

01. Caídas desde un nivel más alto que otro (caídas de una escalera, 
una silla, etc.) 

     

02. Caídas en un mismo nivel (caídas a nivel de suelo)      

03. Quemaduras      

04. Golpes      

05. Intoxicaciones (excluida intoxicación alimenticia)      

06. Accidentes de tráfico como conductor/a o pasajero/a      

07. Accidentes de tráfico como peatón      

08. Mordeduras o agresiones de origen animal      

09. Cortes      

10. Otro.  Especificar:       

 

   Si no ha tenido ningún accidente                                                                                                  pasar a pregunta 65 

 

64. ¿Dónde ocurrió el accidente? Si ha tenido más de uno, referirse al último 

1. En casa 
2. En el trabajo  
3. En un desplazamiento durante la jornada laboral 
4. En el colegio o centro de formación 
5. En la vía pública yendo o volviendo del trabajo o centro de formación  
6. En la vía pública (fuera del horario laboral o escolar) 
7. En un centro deportivo 
8. En otro lugar de ocio 
9. En otro sitio. Especificar: _____________________________________________________________________ 
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G. Uso de medicamentos 
 

Para todas las personas seleccionadas 

65. Del siguiente listado, ¿qué medicamentos ha tomado […NOMBRE]  durante los últimos 
DOS días (ayer y antes de ayer)? LEER 

En caso afirmativo, ¿se lo ha recetado el médico específicamente para este caso, se lo 
ha aconsejado el farmacéutico o lo ha tomado por iniciativa propia? 

 

1. No 

2. Sí 
Recetado por el 

médico para este caso 
específico  

3. Sí 
Aconsejado 

por el 
farmacéutico 

4. Sí 
Por 

iniciativa 
propia 

01. Medicamentos como la aspirina o similares para aliviar el dolor 
y/o antiinflamatorios   

    

02. Tranquilizantes, sedantes     

03. Medicamentos para adelgazar     

04. Medicamentos antidepresivos     

05. Medicamentos para el asma     

06. Medicamentos para la alergia     

07. Medicamentos para la tos o el constipado     

08. Antibióticos (penicilina u otros)     

09. Medicamentos para el corazón     

10. Medicamentos para la tensión arterial     

11. Medicamentos para el colesterol     

12. Insulina o medicamentos para la diabetes     

13. Pastillas para dormir     

14. Medicamentos para problemas de la piel     

15. Vitaminas o minerales     

16. Medicamentos para el estómago     

17. Laxantes     

18. Sólo para mujeres. Hormonas para la menopausia     

19. Sólo para mujeres. Anticonceptivos     

20. Medicamentos para problemas de los ojos     

21. Medicamentos para problemas del oído      

22. Medicamentos homeopáticos     

23. Plantas medicinales compradas en la farmacia     

24. Plantas medicinales compradas en una herboristería     

25. Otro. Especificar: _____________________________________     
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H. Restricción de la actividad (últimos 15 días) 
 

Para todas las personas seleccionadas 

66. ¿En los últimos 15 días […NOMBRE]  ha tenido que guardar cama algún día (al menos la mitad 
del día) debido a su salud? Incluidos los días pasados en el hospital. Enseñar en el calendario  los últimos 
15 días  

1. Sí 
2. No                                                             Si no trabaja, no es amo/a de casa o estudiante        pasar a pregunta 68 
 

67. ¿Durante estos últimos 15 días […NOMBRE] ha dejado de ir a trabajar, ir a la escuela o centro 
docente o ha dejado de hacer las tareas del hogar debido a su salud?  

1. Sí 
2. No 
 

68. ¿Durante estos últimos 15 días […NOMBRE] ha tenido que restringir o disminuir sus 
actividades habituales como ir a pasear, hacer encargos, jugar, hacer deporte debido a su 
salud?  

1. Sí 
2. No  
 

 
 
 

I. Restricción de la actividad (últimos 12 meses) 

69. ¿Durante los últimos 12 meses […NOMBRE], ha tenido algún impedimento o dificultad  para ir a 
trabajar, ir a la escuela o centro docente o realizar las tareas del hogar por algún problema de 
salud crónico  (que ha durado o que se espera que dure tres meses o más)? 

1. Sí 
2. No 

 

70. Además de lo que ya se ha comentado, ¿durante los últimos 12 meses […NOMBRE]  ha tenido 
que restringir o disminuir sus actividades habituales como por ejemplo ir a pasear, hacer 
deporte, jugar, ir a comprar, etc. por algún problema de salud crónico? 

1. Sí 
2. No 
 

 
Las personas que han contestado NO a las preguntas 69 y 70                                                    pasar a pregunta 73 
 

Sólo para las personas seleccionadas que han contestado SÍ a las preguntas 69 y/o 70 

71. ¿Cuál ha sido el problema de salud más importante que le ha causado esta limitación a  
[…NOMBRE]? 

________________________________________________________________________________________________ 
 

72. ¿Este problema de salud ha sido consecuencia de un accidente? 
1. Sí 
2. No 
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J. Discapacidades 
 

Para todas las personas seleccionadas 

Las siguientes preguntas tienen por objeto saber si […NOMBRE]  tiene alguna limitación grave o 
discapacidad que le afecte de forma permanente para realizar sus actividades cotidianas.  

 1. Sí 2. No 

73. ¿Tiene alguna limitación grave en la vista, que le imposibilite ver la televisión a dos metros, incluso con gafas 
o lentes  de contacto, o ceguera de un ojo o ceguera total? 

  

74. ¿Tiene alguna limitación grave de oído, de manera que no pueda seguir una conversación en tono normal 
entre diversas personas, incluso con aparato, o sordera de un oído o sordera total? 

  

75. ¿Tiene alguna limitación grave para hablar, por ejemplo como consecuencia de una operación de laringe, que 
provoque que los otros tengan dificultades para entender lo que dice? 

  

76. ¿Tiene alguna limitación grave de comunicación para escribir o leer –exceptuando los analfabetos y las 
personas con problemas de visión- o para hacer y entender signos gráficos como señales de tráfico o las horas 
del reloj? 

  

77. Por problemas físicos de movilidad, ¿tiene una limitación grave para salir de casa si no va acompañado/a 
por otra persona? 

  

78. ¿Tiene problemas para caminar, de forma que necesita un bastón u otro instrumento, o necesita de la ayuda 
de otras personas o una silla de ruedas para desplazarse? 

  

79. ¿Tiene otras limitaciones importantes de movimiento, como por ejemplo mucha dificultad para correr una 
distancia de 50 metros o para subir escaleras -10 peldaños- sin ayuda de barandilla o de otro instrumento? 

  

80. ¿Tiene dificultades graves para realizar actividades cotidianas como abrir o cerrar puertas, grifos, pestillos, 
y/o estirarse o agacharse para coger objetos sin ayuda? 

  

81. ¿Tiene alguna dependencia grave de un aparato o instrumento (marcapasos, riñón artificial, etc.) o de un 
tratamiento (oxígeno, dieta estricta, etc.) que le impide hacer vida normal? 

  

82. ¿Tiene dificultades graves para realizar las actividades básicas de cuidado personal como comer, ir al 
lavabo, lavarse o vestirse sin la ayuda de otra persona? 

  

83. ¿Tiene dificultades graves para realizar las actividades del cuidado del hogar y otras actividades 
cotidianas como comprar, cocinar, realizar las tareas domésticas, administrar el dinero o llamar por teléfono 
sin ayuda de otra persona? 

  

 
Si la persona tiene menos de 65 años                                                                                    pasar a pregunta 102 

 



 180

 
Sólo para personas seleccionadas de 65 años o más 

84.  Más concretamente, ¿qué grado de dificultad tiene […NOMBRE]  para realizar las actividades 
habituales de la vida cotidiana que ahora le leeré sin ninguna ayuda o aparato? 

85.  ¿Le ayuda alguien a hacerlo? 

 84. Dificultad 85. Ayuda 
 1 

Ninguna 
dificultad 

2 
Poca 

dificultad 

3 
Bastante 
dificultad 

4 
No puede 
hacerlo 

1 
No 

necesita 
ayuda 

2 
Le ayuda 
alguien 

3 
Nadie le 
ayuda 

01. Comer        

02. Entrar y salir de la cama        

03. Ir al “lavabo”        

04. Vestirse y desvestirse        

05. Bañarse o ducharse        

06. Sólo hombres Afeitarse        

07. Peinarse        

08. Cortarse las uñas de los pies        

09. Cocinar su comida        

10. Ir al mercado / realizar la compra personal        

11. Hacer las tareas de casa rutinarias (hacer la 
cama, fregar platos, limpiar, hacer la colada, 
planchar, etc.) 

       

12. Utilizar el teléfono         

13. Administrar el dinero (dar y recibir el cambio) o 
pagar recibos 

       

14. Reconocer personas, objetos y orientarse en el 
espacio (por ejemplo, utilizar el transporte 
público) y en el tiempo (por ejemplo, organizar 
sus actividades) 

       

15. Aprender y retener nueva información y recordar 
informaciones recientes (por ejemplo 
conversaciones, citas, etc.) 

       

16. Subir y bajar escaleras         

17. Andar        

18. Salir a la calle        

19. Sentarse y levantarse de la silla          

86. Durante el último año, ¿[…NOMBRE]  ha sido visitado/a por algún profesional sanitario o 
trabajador social en su domicilio?   

1. Sí 
2. No 

 

 

Si la persona seleccionada no tiene ningún tipo de limitación                                                 pasar a pregunta 102 
 

Sólo para las personas que han manifestado que necesitan ayuda (han contestado 2 ó 3 a la pregunta 85) 

87. En relación con estas actividades de cuidado personal, ¿de quién recibe ayuda principalmente 
[…NOMBRE] ? NO LEER 

1. No recibe ayuda de nadie 5. De personas contratadas particularmente 
2. De la pareja 6. De personal de los servicios sociales 
3. De otros familiares 7. De miembros de asociaciones de ayuda 
4. De vecinos o conocidos 8. De otra persona. Especificar: __________________________________________ 

 

88. Esta persona de la que recibe ayuda, ¿es hombre o mujer? 
1. Hombre 
2. Mujer 
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M. Visitas médicas durante los últimos 12 meses 

Las siguientes preguntas tratan sobre los contactos con los servicios sanitarios, que ha tenido 
[…NOMBRE]  como por ejemplo las visitas al médico u otros profesionales sanitarios o 
sociosanitarios, o las estancias en un hospital. 

102. En los últimos 12 meses, ¿ha sido visitado por alguno de los siguientes profesionales 
sanitarios o sociosanitarios debido a su salud? LEER 

 1. Sí 2. No 

01. Médico/a de medicina general y/o de cabecera   

02. Pediatra   

03. Oculista   

04. Dentista   

05. Sólo mujeres Ginecólogo/a   

06. Psiquiatra   

07. Médico/a de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.)   

08. Enfermero/a   

09. Sólo mujeres Comadrona   

10. Trabajador/a social   

11. Fisioterapeuta   

12. Psicólogo/a   

13. Osteópata   

14. Homeópata   

15. Naturista   

16. Acupuntor/a   

17. Otro profesional. Especificar:______________________________________________   
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N. Visitas médicas durante los últimos 15 días 
 

Para todas las personas seleccionadas 

103. ¿Y durante los últimos 15 días […NOMBRE]  ha sido visitado por un profesional sanitario o 
sociosanitario debido a su salud?  
1. Sí 
2. No   pasar a pregunta 108 
 

 

Las siguientes preguntas se refieren a la ÚLTIMA VISITA realizada por […NOMBRE]   durante los últimos 15 días 

104. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar desde que pidió la visita hasta que lo visitaron? 
 

_____________  días     _____________ meses 
 

105. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? 
1. Lesión por accidente 
2. Enfermedad 
3. Examen preventivo 
4. Renovar prescripciones (recetas) 
5. Procedimiento administrativo (certificado, baja o alta laboral, etc.) 
6. Vacunación 
7. Otros 

 

106. ¿A cuál de los siguientes profesionales sanitarios o sociosanitarios visitó […NOMBRE]? LEER 

01. Médico/a de medicina general y/o de cabecera 10. Trabajador/a social 
02. Pediatra 11. Fisioterapeuta 
03. Oculista 12. Psicólogo/a 
04. Dentista 13. Osteópata 
05. Ginecólogo/a 14. Homeópata 
06. Psiquiatra 15. Naturista 
07. Médico/a de otra especialidad (cardiólogo/a, neurólogo/a, etc.) 16. Acupuntor/a 
08. Enfermero/a 17. Otro profesional. Especificar: 
09. Comadrona       ______________________________ 

 

107. ¿De dónde era este profesional? LEER 

1. De la Seguridad Social  
2. De un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria 
3. De un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Médico/a particular 

 
 

Para todas las personas seleccionadas 

108. ¿Durante los últimos 15 días […NOMBRE]  ha tenido algún problema de salud que cree que 
requería atención médica, pero no la pidió? 

1. Sí 
2. No                    pasar a pregunta 112 
 

109. ¿Por qué motivo no ha solicitado atención sanitaria? 
01. Pérdida de horas de trabajo  
02. Miedo a perder el trabajo  
03. Incapacidad física para desplazarse 
04. Problemas de transporte 
05. No resuelven su problema de salud  
06. Tener que cuidar de un hijo o enfermo en casa  
07. Le han dado hora de visita para más adelante  
08. No era suficientemente grave 
09. Lo resolvió en la farmacia  
10. Tiene otros remedios curativos  
11. Otro motivo. Especificar: ____________________________________________________________________ 
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O. Atención primaria y urgencias 

112. ¿Hay algún médico/a de cabecera o centro al que  […NOMBRE] suela ir cuando está 
enfermo/a o necesita consejos sobre su salud?   
1. Sí 
2.  No        ¿Ha ido […NOMBRE]  a un médico/a de cabecera de Barcelona en los últimos 12 meses? 
                                                                     1. Sí     
                                                                                                         2. No        pasar a pregunta 127 

 

Las siguientes preguntas se refieren a este médico/a o centro  

113. ¿A qué modalidad de asistencia sanitaria corresponde este médico/a? 
1. A la seguridad Social  
2. A un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria  
3. A un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Médico/a particular 

 

114. El centro o lugar donde atiende este médico/a es........ 
1. Un centro de atención primaria (CAP, ambulatorio) 
2. Un centro de especialidades médicas 
3. Un consultorio de médico/a particular 
4. Un hospital 
5. La escuela, el colegio  o el instituto 
6. Otro lugar. Especificar:  __________________________________________________________ 
 

115. Aproximadamente, ¿cuántas veces ha ido […NOMBRE]  a este médico/a en los últimos 12 
meses? 

_____________ veces  
 

116. ¿Cuánto tiempo hace que […NOMBRE]  tiene el mismo médico/a de cabecera? 

_____________ años      _____________  meses 
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A continuación le haré unas preguntas sobre el médico/a de cabecera o centro al que acude 
[…NOMBRE]. Por favor indique la MEJOR respuesta posible. 

 1       
Sí, sin 
duda 

2  
Es probable 

que sí 

3  
Es probable 

que no 

4        
No, en 

absoluto 

5   
No sabe     

No recuerda 

0 
NP* 

117. Cuando […NOMBRE]  tiene un nuevo problema de salud, ¿va a su 
médico/a o centro antes de ir a otro sitio? 

      

118. Cuando su centro está abierto y […NOMBRE]  se pone enfermo/a, ¿le visita 
alguien de allí el mismo día? 

      

119. Cuándo el centro de […NOMBRE] está abierto, ¿le pueden aconsejar 
rápidamente por teléfono si es preciso? 

      

120. Cuando el centro de […NOMBRE] esta cerrado, ¿hay algún número de 
teléfono  al que pueda llamar si se pone enfermo/a? 

      

121. Cuando […NOMBRE] va a su centro, ¿le atiende siempre el mismo 
médico/a o enfermero/a? 

      

122. Si […NOMBRE] tiene alguna pregunta, ¿puede hablar por teléfono con el 
médico/a o enfermero/a que  le conoce mejor? 

      

123.  ¿El médico/a de […NOMBRE]  sabe qué problemas son más importantes 
para él/ella? 

      

124. Después de ir al especialista, ¿su médico/a habla habitualmente con 
[…NOMBRE] sobre cómo  ha ido la visita? 

      

125. El  centro de […NOMBRE],  ¿dispone de un servicio de asesoramiento para 
problemas de salud mental? 

      

126. ¿Recomendaría el médico/a o centro de […NOMBRE] a un amigo o 
familiar? 

      

* No ha ido nunca al especialista 
 
 

Para todas las personas seleccionadas 

127. ¿Durante el último año […NOMBRE] ha sido visitado/a o ha consultado a un servicio de 
urgencias? 
1. Sí 
2. No   pasar a pregunta 131 

 

128. ¿Cuántas veces ha ido o consultado? 
 

_______________   veces 
 
Las preguntas siguientes se refieren a la última visita a urgencias del último año 

129. ¿Dónde se visitó o hizo la consulta [... NOM]??  
1. En un hospital público o de la Seguridad Social 
2. En un hospital privado 
3. Llamó a un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc.) 
4. En un ambulatorio de la Seguridad Social 
5. En la consulta de un médico o en un centro privado 
6. En otro sitio Especificar: _____________________________________________________________________ 

 

130. ¿Quién tomó la decisión de ir a este servicio? 
1. [.... NOMBRE] (la propia persona seleccionada) 
2. Un familiar o acompañante 
3. El médico/a del ambulatorio 
4. Otro médico/a o profesional sanitario 
5. Un servicio de emergencias médicas (061, 112, etc.) 
6. Otra persona. Especificar: __________________________________________________________________ 
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P. Hospitalizaciones 
 

131. ¿ […NOMBRE]  ha sido ingresado/a en un hospital como mínimo una noche durante los 
últimos 12 meses? Se incluye si ha estado más de 24 horas en urgencias. 

1. Sí 
2. No                   pasar a pregunta de recontacto 

 
 

Sólo para MUJERES de menos de 55 años (hasta 54) 

133. ¿El motivo de alguno de estos ingresos ha sido un parto? 
1. Sí 
2. No 
 

 
Las preguntas siguientes se refieren al ÚLTIMO ingreso hospitalario en el último año 

135. ¿El centro hospitalario era ...? LEER 

1. De la Seguridad Social  
2. De un seguro sanitario privado a cargo de la Mutua obligatoria 
3. De un seguro sanitario privado concertado individualmente o por su empresa 
4. Un centro privado con pago directo 
5. De otro tipo. Especificar: ___________________________________________________________________________ 
 

 

Pregunta para obtener la aceptación para participar en el análisis de sangre 
 

Para  todas las personas seleccionadas 

Las preguntas del cuestionario de la Encuesta de Salud de Barcelona 2006 ya se han terminado. 

 
De todas maneras nos gustaría saber si está de acuerdo en hacerse un análisis de sangre, realizado por 
profesionales sanitarios, para obtener una analítica sobre contaminantes, en concreto sobre los 
compuestos orgánicos persistentes (substancias químicas toxicas, resistentes a la degradación, que se 
acumulan en tejidos de seres vivos y que pueden afectar la salud). El análisis se realizará en el Instituto 
Municipal de Investigación Médica (IMIM) – Hospital del Mar.  
 
Así pues, ¿estaría dispuesto a que contactáramos de nuevo con usted para participar en este análisis de 
sangre? 

1. Sí 
2. No 

 

Encuestador/a: anotar la respuesta en la hoja de muestra y, en caso afirmativo, comprobar los datos de nombre y 
dirección. PEDIR EL NÚMERO DE TELÉFONO tanto si la respuesta es positiva (para volver a contactar con la 
persona y concertar la visita) como negativa (a efectos de control). Anotar los datos de identificación en la hoja de 
muestra, nunca sobre el cuestionario. 

Si la respuesta ha sido positiva, hay que explicar que una enfermera del se pondrá en contacto telefónico con él/ella 
para poder concertar el día y hora que le convengan y aclarar cualquier duda al respecto. Si la persona desea más 

información puede llamar al teléfono 93 202 77 72   de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN (a cumplimentar por el encuestador/a) 

 

185. Hora de finalización de la entrevista  

   horas    minutos 
 

186. Duración total de la entrevista en minutos 

    minutos 
 

187. ¿En qué lengua se ha desarrollado la entrevista? 
1. Catalán 
2. Castellano 
3. Catalán y castellano combinados 
4. Otra posibilidad. Especificar: _______________________________________________________ 

 
Sólo si la persona entrevistada no es castellano o catalanohablante 

188. La persona entrevistada, ¿ha tenido algún problema de comprensión o de expresión en 
la lengua en que se ha realizado la entrevista? 

 
 1. Ninguna dificultad 2. Alguna dificultad 3. Muchas dificultades 

Catalán    

Castellano    

189. (Sólo si ha utilizado el cuestionario de informador indirecto) Motivo por el que se ha 
utilizado este cuestionario  

 

 
 

190. (Sólo si ha utilizado el cuestionario de informador indirecto) La persona seleccionada, 
¿estaba presente durante la entrevista? 

1. Se encontraba presente 
2. Se encontraba en el domicilio, pero en otra habitación  
3. No se encontraba en el domicilio 
 

191. Presencia de terceras personas durante  la entrevista 
1. Sin observadores 
2. Pareja 
3. Padre/madre 
4. Hijos pequeños (hasta 15 años aproximadamente) 
5. Hijos mayores (de más de 15 años aproximadamente) 
6. Otros familiares 
7. Amigos o vecinos 
8. Otras  personas (relación desconocida) 
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192. Valorar de 1 (muy poco) a 10 (mucho) la actitud de la persona entrevistada respecto de... 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Facilidad en dar respuestas           

2. Grado de sinceridad           

193. ¿Hay alguna pregunta, cuya respuesta puede ser poco fiable? En caso afirmativo, ¿cuál o 
cuáles? 

       
 

194. Lugar de realización de la entrevista 
1. Domicilio (puerta) 
2. Domicilio (interior) 
3. Lugar de trabajo 
4. Bar o similar 
5. Calle o exterior del domicilio 
6. Otro lugar. Especificar: __________________________________________________________________ 

 

195. Tipo de vivienda donde vive la persona seleccionada 
1. Piso                               196. En que planta vive? ___________________________________ 
2. Casa unifamiliar adosada 
3. Casa unifamiliar entremedianera 
4. Casa unifamiliar aislada 
5. Otro tipo. Especificarlo: _________________________________________________________________________ 

 

197. ¿Cómo definiría, a primera vista el nivel de habitabilidad y salubridad de la vivienda 
donde vive la persona seleccionada? 

1. Correcto  
2. Deficiente 
3. Muy deficiente 
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Anàlisi de Compostos Orgànics Persistents en l'Enquesta de Salut de Barcelona de 2006 

 
 
 

Full informatiu – COPs ESB 2006 
 
Benvolgut/da senyor/a, 
 
L’estudi que estem duent a terme -- Anàlisi de Compostos Orgànics Persistents (COPs) en 
participants de l’Enquesta de Salut de Barcelona del 2006 -- pretén conèixer els valors dels 
COPs a la població resident a Barcelona i les seves distribucions poblacionals. Els COPs són 
substàncies presents en plaguicides i compostos químics utilitzats a l’agricultura i en altres 
productes de consum habitual. Hi ha nombroses evidències científiques que indiquen que 
l’exposició a dosis molt petites, durant llargs períodes de temps, pot produir danys sobre la 
salut, de manera que cal ésser conscients dels perills que comporten la generació i/o utilització 
d’aquests contaminants. 
 
Li estaríem molt agraïts si vostè acceptés participar en aquest estudi. 
En el cas que així fos, ens posaríem en contacte amb vostè telefònicament per explicar-li 
exactament en que consistiria la seva participació. Hauria de desplaçar-se, el dia que li vagi bé, 
a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), situat just darrera de l’Hospital del Mar (Metro 
L4, parada Ciutadella – Vila Olímpica o parada Barceloneta, així com tots els autobusos que 
paren a Pg. Marítim, entre d’altres). Si vostè ho creu convenient, estaríem disposats a pagar-li 
totes les despeses del seu desplaçament fins a l’IMIM. 
 
La seva participació consistiria en: 
 

• Mesurar el seu pes, la seva talla i perímetre abdominal. 
 

•  Respondre un breu qüestionari (8 preguntes). 
 

•  Realitzar una donació de 30 mL de sang per determinar les concentracions 
de COPs.  

 
Tot això ho farà una Diplomada en Infermeria amb totes les garanties sanitàries. El risc que 
implica aquesta donació és el mateix que el de qualsevol extracció de sang.  
 
Per tant, la durada prevista de la seva participació en l’estudi per fer les proves anteriorment 
esmentades serà de 15 minuts aproximadament.  
 
Al finalitzar la visita li entregarem els resultats de la mesura de la Tensió Arterial, Pes, Talla, 
Índex de Massa Corporal, Circumferència Cintura i Circumferència Maluc. Malgrat això, no 
rebrà una analítica de la sang extreta ja que, entre d’altres motius, actualment encara no hi ha 
prou valors de referència per a poder extreure una valoració de les mesures realitzades.  
 
Recordar-li que, si la seva decisió és finalment la de participar a l’estudi, li estarem realment 
agraïts, ja que és molt important la col·laboració de gent com vostè per tal de poder seguir 
endavant en la recerca sobre aquest tipus de substàncies. 
 
Moltes gràcies. 
 
Per obtenir més informació: 
http://www.imim.es/URECMC/docs/doc.htm 
o bé truqui al telèfon 93 225 75 87 (Ext. 2587) de 9:00 a 18:00h, i pregunti per Magda Gasull o Elisa 
Puigdomènech, indicant que vol informació sobre la seva participació en l’estudi de COPs. 



Análisis de Compuestos Orgánicos Persistentes en la Encuesta de Salud de Barcelona de 2006 

 

 
 

Hoja informativa – COPs ESB 2006 
 
Apreciado/da señor/a, 
 
El estudio que estamos realizando -- Análisis de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) 
en participantes de la Encuesta de Salud de Barcelona del 2006 -- pretende conocer los 
valores de los COPs en la población residente en Barcelona y sus distribuciones poblacionales. 
Los COPs son substancias presentes en plaguicidas y compuestos químicos utilizados en la 
agricultura y en otros productos de consumo habitual. Hay numerosas evidencias científicas 
que indiquen que la exposición a dosis muy pequeñas, durante largos períodos de tiempo, 
puede producir daños sobre la salud, por tanto es necesario ser conscientes de los peligros 
que conllevan la generación y/o utilización de estos contaminantes. 
 
Le estaríamos muy agradecidos si usted aceptara participar en este estudio. 
En el caso que así fuera, nos pondríamos en contacto con usted telefónicamente para 
explicarle exactamente en que consistiría su participación. Tendría que desplazarse, el día que 
le vaya bien, al Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM), situado justo detrás del 
Hospital del Mar (Metro L4, parada Ciutadella – Vila Olímpica o parada Barcelonesa, así como 
todos los autobuses que paren en Pg. Marítim, entre otros). Si usted lo cree conveniente 
estamos dispuestos a pagarle todos los gastos de su desplazamiento hasta nuestro centro. 
 
Su participación consistiría en: 
 

• Medir su peso y talla así como el perímetro abdominal. 
 

•  Contestar un breve cuestionario (8 preguntas). 
 

•  Realizar una donación de 30 mL de sangre para determinar las 
concentraciones de COPs. 

 
Todo esto lo hará una Diplomada en Enfermería con todas las garantías sanitarias. El riesgo 
que implica esta donación es el mismo que cualquier extracción de sangre. 
 
Por tanto, la duración prevista de su participación en el estudio para hacerse las pruebas 
anteriormente citadas será de 15 minutos aproximadamente. 
 
Al finalizar la visita le entregaremos los resultados de la medida de la Tensión Arterial, Peso, 
Talla, Índice de Masa Corporal, Circunferencia Cintura i Circunferencia Cadera. A pesar de 
esto, no recibirá una analítica de la sangre extraída ya que, entre otros motivos, actualmente 
aun no hay suficientes valores de referencia para poder extraer una valoración de las medidas 
realizadas. 
 
Si usted lo desea recibirá una medida de su Índice de Masa Corporal, y una medida de la 
tensión arterial; aunque no recibirá una analítica de la sangre extraída (ya que,  
Le recordamos que, si su decisión es finalmente participar en el estudio, le estaremos 
realmente agradecidos, ya que es muy importante la colaboración de gente como usted para 
poder seguir adelante en la investigación sobre este tipo de sustancias. 
 
Muchas gracias. 
 
Para obtener más información: 
http://www.imim.es/URECMC/docs/doc.htm 
o llame al teléfono 93 225 75 87 (Ext. 2587) de 9:00 a 18:00h, y pregunte por Magda Gasull o Elisa 
Puigdomènech, indicando que quiere información sobre su participación en el estudio de COPs. 
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1. Objectius de l'Enquesta de Salut de Barcelona  

 

 

L’Enquesta de Salut de Barcelona és una enquesta domiciliària que es realitza aproximadament cada 5 anys i recull 
informació sobre l’estat de salut i les necessitats sanitàries dels ciutadans proporcionada per ells mateixos. Se situa 
dins del Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, i la institució responsable de la seva realització és l’Ajuntament de 
Barcelona a través de l’Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de Barcelona. 

L’enquesta respon a la preocupació d’aquesta institució per mantenir i millorar l’estat de salut de la població 
barcelonina, tot i assegurant que es faci una utilització racional dels recursos destinats al sector sanitari.  

Així doncs, els seus principals objectius són : 

 Millorar el servei sanitari i promoure més acuradament la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona 

 Mesurar l’estat de salut, detectar i quantificar els problemes de salut de la població de Barcelona 

 Identificar i mesurar les actituds i la satisfacció respecte dels serveis sanitaris, així com el grau i els 
determinants de la seva utilització 

 Conèixer la incidència dels factors de risc d’alguns problemes de salut considerats prioritaris 

 

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 consta de diversos instruments de recollida d’informació:  

 Enquesta de Salut General basada en entrevistes personals a domicili a una mostra representativa de la 
població no institucionalitzada resident a Barcelona xifrada en 3.000 persones 

 Examen de Salut, que consisteix en la realització d’una anàlisi de sang a una submostra de persones. 
Aquest examen serà realitzat en un centre d’atenció primària (CAP) a les persones seleccionades uns dies 
desprès de l’entrevista. Els enquestadors només hauran de demanar el seu consentiment en el moment de 
l’entrevista. Els resultats d’aquesta revisió seran lliurats personalment a les persones examinades mentre 
que la seva utilització com a eina de recerca serà totalment confidencial. 
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2. Els qüestionaris 

 

 

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 es realitzarà a partir de diversos qüestionaris. Són els següents: 
 
  

 

Qüestionari general 

És el model de qüestionari que conté la totalitat de les 
preguntes de l’Enquesta de Salut (184) i que s’administra 
a tota la població major de 14 anys que no estigui 
impossibilitada per contestar l’enquesta.  

L’administració d’aquest qüestionari implica una durada 
d’entrevista situada al voltant dels 45 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestionari de Salut 
de Barcelona 06 

 

 

 

 

Qüestionari per a informador indirecte 

Es tracta del qüestionari general reduït, dissenyat per ser 
contestat per un informador indirecte, el cuidador o 
cuidadora principal d’aquesta persona. S’han tret, doncs, 
les preguntes d’opinió i aquelles que, per la seva 
naturalesa, no puguin ser contestades per delegació. 

Aquest qüestionari només s’emprarà en els casos en què 
la persona seleccionada es trobi malalta o incapacitada 
per respondre a mitjà o llarg termini. Si la persona té una 
malaltia que es preveu de molt curta durada, cal esperar 
un o dos dies i passar el qüestionari general.  

Les preguntes d’aquest qüestionari es refereixen sempre 
a la persona seleccionada. 

La numeració de les preguntes del qüestionari general i el 
d’informador indirecte és la mateixa. Per tant, el 
d’informador indirecte té una numeració discontínua. 

En total conté 111 preguntes i la durada mitjana 
d’entrevista es situa al voltant dels 25 minuts. 

  

 

 

 

 

Qüestionari per a menors 

És un model de qüestionari adaptat als problemes de salut 
específics dels nens i nenes i, per tant, és diferent dels 
anteriors. Està concebut per ser contestat per un 
informador indirecte, la persona que s’ocupa habitualment 
del menor, normalment la mare. Les preguntes que conté 
es refereixen a l’estat de salut i la utilització de serveis 
sanitaris per part del nen, tot i que també es sol·licita 
informació sobre la mare o persona informadora. 

Aquest qüestionari s’administrarà en tots els casos en què 
la persona seleccionada tingui menys de 15 anys. Si en té 
15 o més s’ha d’administrar el qüestionari general o el 
d’informador indirecte. 

En total conté 128 preguntes i la durada mitjana 
d’entrevista es situa al voltant dels 25 minuts.  
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Els qüestionaris de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 incorporen a més: 

 Una pregunta de recontacte que té com a únic objectiu conèixer la disponibilitat de les persones entrevistades a 
participar a l’Examen de salut mitjançant un anàlisi de sang. Només es realitzarà la pregunta a les persones de 6 
anys o més (o a les persones informadores corresponents). La resposta a aquesta pregunta, així com les dades 
necessàries per a un contacte posterior seran anotades al Full de seguiment de la mostra que es presenta a 
l’apartat següent. 

 Un Full d’Observacions, que ha de ser omplert pel mateix entrevistador tot recollint les seves observacions i 
incidències sorgides al llarg de l’entrevista. 

 

Així doncs, els qüestionaris emprats a l?Enquesta de Salut de Barcelona 2006, dividits en apartats temàtics, es 
configuren de la manera següent: 
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Estructura temàtica dels qüestionaris de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2006 
 
 
 
 
 

 Qüestionari 
general 

Qüestionari per a 
Informador Indirecte 

Qüestionari per a menors 

A. Context familiar i de l'habitatge 1-19 1-8    /    16-19 
A,B,C,D, 

A 1-16 

B. Dades sociodemogràfiques 20-47B 20-22 / 24-36, 38B / 39-
47B 

B 17-38B 

C. Cobertura sanitària 48 48 C 39 

D. Estat de salut i qualitat de vida 51-56 51-56 D 42-50 

E. Morbiditat crònica 57-58 57-58 -- -- 

F. Accidents 61-64 61-64 E 51-54 

G. Ús de medicaments 65 65 F 55 

H. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 66-68 66-68 G 56-58 

I. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos) 69-72 69-72 H 59-62 

J. Discapacitats 73-88 73-88 I 63-73 

K. Salut mental 89-100 -- J 74 

L. Suport social 101 -- K. Qualitat de vida 75,76 

M. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos 102 102 L 77-79 

N. Visites mèdiques durant els darrers 15 dies 103-109 103-109 M 80-86 

O. Atenció primària i urgències 112-130 112-130 N 89-110 

P. Hospitalitzacions 131,133, 135-
136 

131,133,135 O 111,114 

Q. Pràctiques preventives 137-149 -- -- -- 

R. Estils de vida: Activitat física 150-156 -- P 116-118 

S. Estils de vida: Alcohol i drogues 157-165 -- Q. Alimentació 119-127 

T. Seguretat viària 166-169 -- R 128-133 

U. Estils de vida: Tabac 170-184 -- --  
     
     

X. Pregunta de recontacte Recontacte Recontacte Recontacte 
     

FULL D’OBSERVACIÓ (a omplir per 
l’enquestador/a) 185-195, 197 185-195, 197 185-195, 197 
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3. Selecció de les persones a entrevistar (unitats mostrals) 

 

 

• L’Enquesta de Salut de Barcelona s’adreça a població no institucionalitzada resident i censada a 
Barcelona, és a dir que viu a llars i domicilis particulars. No s’inclouen, doncs, les persones que resideixen 
habitualment a centres comunitaris com ara residències d’avis, convents, casernes, etc. 

• Les persones a entrevistar s’han seleccionat a partir de llistats del Registre de Població facilitats per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la qual cosa vol dir que els enquestadors comptaran amb 
el nom i l'adreça de les persones seleccionades per contestar l’enquesta, les quals hauran rebut 
prèviament una carta informativa. 

• L'enquestador/a haurà de contactar amb cadascuna d’aquestes persones en el seu domicili. 

• L'objectiu del treball de camp és realitzar les entrevistes a les persones seleccionades, per a la qual cosa 
s’haurà de tornar al domicili de la persona tantes vegades com calgui (vegeu l’apartat següent). Quan, tot i 
així, no es pugui realitzar l’entrevista a aquesta persona, els caps d’equip o els responsables del treball de 
camp facilitaran altres noms i adreces de substitució. Aquestes persones suplents no hauran rebut la carta 
prèviament, sinó que serà el mateix enquestador/a qui la porti en el moment de fer l'entrevista. Aquest pot 
optar, segons la situació, bé per deixar-la a la bústia i tornar al dia següent, bé per lliurar-la directament en 
mà en el mateix moment del contacte. 

 

 

 

3.1. Full de seguiment de la mostra 
 

El Full de control i seguiment de la mostra, que es presenta adjunt, té com a objectiu recollir la informació 
necessària per contactar amb les persones seleccionades (nom, cognoms i adreça) i registrar totes les incidències 
sobrevingudes en el procés de contacte. 

Cada full de mostra correspon a una persona seleccionada i, per tant, a una enquesta, per la qual cosa el número de 
referència serà sempre el mateix i és el que s’haurà d’anotar al qüestionari. En canvi, cada full pot portar diversos 
noms, tot considerant que el situat en primer lloc correspondrà sempre a la unitat mostral seleccionada com a titular i 
és aquesta persona (o el corresponent informador indirecte) la que s’haurà d’entrevistar. Les altres taules 
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corresponen als suplents primer, segon, etc., els quals s’hauran d’utilitzar només en situacions plenament 
justificades segons la normativa de substitucions que es presenta en l’apartat 3.2 d’aquest Manual. 

Les dades que obligatòriament s’han de fer constar en aquest full són les següents: 

• A la banda esquerra de la taula s’enganxarà l’etiqueta amb el nom i l’adreça de la persona amb qui 
s’ha de contactar i realitzar l’entrevista.  

• A la banda dreta de la taula l'enquestador/a anotarà el dia i l'hora de la primera i, eventualment, de 
les successives visites realitzades, així com les informacions recollides sobre les possibilitats de 
contactar amb aquesta persona.  

• Si l’entrevista no s’ha pogut fer, s’anotarà a la casella corresponent el motiu que ha impedit la 
realització segons instruccions (v. apartat 3.2) 

• Si l’entrevista ha estat realitzada s’anotaran a les caselles corresponents el dia i el telèfon de la 
persona entrevistada que se sol·licitarà obligatòriament un cop finalitzada l’entrevista 

• Si la persona vol participar a l’Examen de Salut s’anotaran, en la part inferior de cada taula, les 
dades següents: 

o la resposta a la pregunta sobre la disponibilitat per participar a l’Examen de Salut, tant si 
aquesta és positiva com si és negativa 

o El telèfon mòbil, si el té, altres dades que facilitin el contacte posterior (correcció d’errors de 
l’adreça, moments de major disponibilitat, etc.) i comentaris o informacions que puguin tenir  
rellevància de cara a aquest nou contacte 

Aquestes anotacions es realitzaran de la mateixa manera en totes les adreces de substitució que hagi estat 
necessari agafar per realitzar l’entrevista. 

Cada enquestador/a rebrà un nombre de fulls de mostra igual al nombre d’enquestes que hagi de realitzar, sempre 
considerant una zona limitada.  
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Salut de Barcelona 2006 
Full de seguiment de la mostra 

 

 

Número de qüestionari  
Enquestador/a  
Data entrega  
 

TITULAR 
Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

1657 / D6 / T / h50-54 / 08024 / scc 59    
    
JOAN REQUESENS LOPEZ    
C LEGALITAT, 64-66 ESC A P02-1    
08024 (Barcelona)    
Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
 

SUBSTITUT 1 
Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

1657 / D6 / S1 / h50-54 / 08024 / scc 59    
    
LLUIS MARTIN CAMPS    
C SECRETARI COLOMA, 53-55 ESC 02 P05-4    
08024 (Barcelona)    
Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
 

SUBSTITUT 2 
Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

    
    
    
    
    

Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
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SUBSTITUT 3 

Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

    
    
    
    
    
    

Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
 
 

SUBSTITUT 4 
Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

    
    
    
    
    
    

Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
 
 

SUBSTITUT 5 
Nom i adreça de la unitat mostral Dia Hora Situació 

    
    
    
    
    
    

Motiu de l’entrevista no feta    
Data de l’entrevista Nacionalitat espanyola:      SI     □     NO     □ 
Telèfon Recontacte:                          SI     □     NO     □ 

Observacions 
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3.2. Normativa de substitucions 
 

Com s’ha dit abans, l’objectiu del treball de camp és realitzar les entrevistes a les persones que figuren 
seleccionades en primer lloc o titulars de la mostra. Pot passar, però, que no puguin o no vulguin contestar-la. En 
aquests casos es contactarà amb una nova persona de la relació de substituts. A continuació presentem les 
diverses incidències que, en el moment del contacte, poden sorgir al llarg del treball de camp i les solucions adients 
en cada cas. 

 

 

 

 

Incidències en la localització de l’habitatge 
 

Incidència Solució Anotació 

No es pot accedir a l’habitatge per 
circumstàncies de força major (inundació, 
bloqueig per la neu, etc.) 

Es comunica al personal supervisor, qui decidirà si el treball s’ajorna o si cal 
agafar un suplent. La incidència definitiva s’anota com a habitatge 
inaccessible. 

Habitatge 
inaccessible

No s’aconsegueix localitzar el carrer o 
l’edifici 

 

Cal informar-se amb veïns o transeünts sobre la localització d'aquesta adreça 
o demanar ajut i un plànol de la zona a l’ajuntament o la guàrdia urbana. Si, 
malgrat aquestes gestions, l’habitatge no es localitza, s’agafa o es demana un 
suplent i s’anota com a adreça inexistent. 

Adreça 
inexistent 

L’habitatge ha estat enderrocat o s’ha 
reconvertit en empresa  

S’anotarà com a adreça incorrecta i s’agafarà o es demanarà un substitut. Adreça 
incorrecta 

L’adreça correspon a un establiment 
col·lectiu i no a una llar 

 

S’anotarà com a habitatge no familiar i s’agafarà o es demanarà un substitut. 
Abans, cal comprovar que realment l’adreça no correspon a un habitatge 
familiar. Pot succeir que en un edifici ocupat per un establiment col·lectiu hi 
hagi un habitatge familiar (del conserge, porter, etc.). 

Habitatge no 
familiar 

Es tracta d’un habitatge on ja s’ha 
entrevistat, en el marc de l’Enquesta de 
Salut de Barcelona, un altre membre de 
la llar 

S’anotarà com a habitatge repetit i s’agafarà o es demanarà un substitut.  Habitatge 
repetit 

La persona seleccionada no viu o no ha 
viscut mai en aquest habitatge 

S’anotarà adreça incorrecta i es procedirà a la substitució. Cal assegurar-se 
que el nom de les llistes no tingui algun error de transcripció. 

Adreça 
incorrecta 

Una altra situació no esmentada 
anteriorment 

S’anotarà el motiu concret que impedeix la localització de l’habitatge i 
s’agafarà o es demanarà un substitut. 

Motiu    
concret 
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Incidències en contactar amb els membres de la llar o la unitat mostral 

 

1. No es troba ningú a la llar 

1.1. No es pot parlar amb ningú o els 
veïns no en saben res 

S’han de fer com a mínim 5 visites en dies de la setmana i moments del 
dia diferents:  
 Almenys una de les visites ha de coincidir amb el cap de setmana 

(divendres al vespre o dissabte al matí) 
 Almenys una de les altres visites s’ha de fer a partir de les 8 del 

vespre. 
Si, un cop realitzades aquestes visites, no s’hi troba ningú, anoteu 
il·localitzable i demaneu permís per agafar un substitut. 

Anotar dia i 
hora de 

cadascuna 
de les visites 

 

Il·localitzable 

1.2. Es pot parlar amb un veí i diu que 
vindran més tard 

Se li demana en quin moment del dia o de la setmana es pot trobar alguna 
persona en aquest domicili. Es pot demanar el número de telèfon. 

Es marca l’hora i el dia aproximats al full de mostra i es torna en el moment 
adient. 
Si encara no s’hi troba ningú, s’han de fer com a mínim 5 visites en dies 
de la setmana i moments del dia diferents:  
 Almenys una de les visites ha de coincidir amb el cap de setmana 

(divendres al vespre o dissabte al matí) 
 Almenys una de les altres visites s’ha de fer a partir de les 8 del 

vespre. 
Si, un cop realitzades aquestes visites, no s’hi troba ningú, anoteu 
il·localitzable i demaneu permís per agafar un substitut. 

Anotar dia i 
hora de 

cadascuna 
de les visites 
realitzades 

 

Il·localitzable 

1.3. Es pot parlar amb un veí i diu que ja 
no hi viuen 

S’anota canvi de domicili i es demana un suplent. Canvi de 
domicili 

1.4. Es pot parlar amb un veí i diu que la 
persona o la família estan absents 
durant un període llarg o 
indeterminat 

Es demana si coneixen aproximadament la data de tornada.  

Si aquesta està dins del període de treball de camp (inclòs octubre de 2006), 
s’hi tornarà el dia corresponent.  

Si la data està fora del període de treball o no es pot precisar amb exactitud, 
s’anotarà absència prolongada i s’agafarà o es demanarà una substitució. 

Anotar la 
data 

aproximada 
de tornada 

 

Absència 
prolongada 

1.5. Es pot parlar amb un veí i diu que la 
persona ha mort 

S’anota defunció i s’agafa o es demana una substitució.  Defunció 

1.6. Es pot parlar amb un veí i 
assenyala algun motiu que 
impedeix contactar amb la família 
i/o la persona seleccionada  

S’anota el motiu concret que impedeix el contacte i, si és de llarga durada, 
s’agafa o es demana una substitució. 

Motiu 
concret 

1.7. Una altra situació no esmentada 
anteriorment 

S’anotarà el motiu concret que impedeix el contacte amb la unitat mostral i 
s’agafarà o es demanarà un substitut. 

Motiu 
concret 
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2. La persona seleccionada o l’informador indirecte no es troba al seu domicili en el moment de la visita, 
però hi ha alguna persona a la llar 

2.1. Un membre de la llar diu que la 
persona seleccionada o l’informador 
indirecte vindrà més tard 

Es demana en quin moment del dia i de la setmana es pot trobar a casa la 
persona seleccionada. Es pot demanar el número de telèfon del domicili, de la 
feina o el mòbil. 

Es marca el dia i/o l’hora al full de mostra i s’hi torna en el moment adient. 

S’han de fer com a mínim 5 visites (o fins que la persona es negui 
personalment a col·laborar) en dies de la setmana o moments del dia 
diferents, sempre en funció de les informacions facilitades per la família. 

Si, un cop realitzades aquestes visites, no s’ha pogut contactar amb la unitat 
mostral, anoteu il·localitzable i demaneu permís per agafar un substitut. 

Anotar dia i 
hora més 

adient 

Anotar dia i 
hora de 

cadascuna de 
les visites 

successives 

Il·localitzable 

2.2. Un membre de la llar es nega a 
facilitar informació o possibilitats 
d’accés a la persona seleccionada 

Es considera negativa d’un membre de la llar: 

• Quan el pare o la mare d’un jove de 16 o 17 anys no desitja que se li 
faci l’entrevista  

• Quan cap membre de la llar no facilita la informació necessària o 
impedeix contactar amb la unitat mostral.  

Quan la unitat mostral és una persona de 18 anys o més i està capacitada 
per respondre el qüestionari es farà sempre un esforç per parlar directament 
amb ella. Al familiar que nega l’accés a la unitat mostral se li dirà: “Jo entenc 
el que vostè em diu, però els meus caps no m’accepten una negativa que no 
hagi estat formulada directament per la persona seleccionada”. Aquesta 
situació s’anotarà com a negativa de la llar i s’agafarà o es demanarà un 
suplent. 

Negativa de 
la llar 

2.3. Un membre de la llar diu que la 
persona no tornarà fins a un dia 
determinat (viatge, estada de feina o 
d’estudis, etc.) per motius no 
relacionats amb el seu estat de salut 

Es demana quin dia torna, i s’anota al full de mostra. Es pot demanar el número 
de telèfon o alguna altra referència de contacte (telèfon mòbil, de la feina, etc.). 

Si la data de tornada està dins del període de treball de camp (inclòs octubre de 
2006), s’hi tornarà el dia corresponent. 

Si la data de tornada està fora del període de treball o no es pot precisar amb 
exactitud, s’anotarà absència prolongada i s’agafarà o es demanarà una 
substitució. 

Anotar data 
aproximada 
de tornada 

 

Absència 
prolongada 

2.4. Un membre de la llar diu que la 
persona ha mort  

S’anota defunció i s’agafa o es demana una substitució.  Defunció 

2.5. Un membre de la llar diu que la 
persona ja no viu en aquesta adreça 

Si es coneix la nova adreça i aquesta es troba a la zona de treball, s’hi pot anar 
i recomençar el contacte. Si no, s’anota al full de mostra canvi de domicili i 
s’agafa o es demana una substitució. 

Canvi de 
domicili 

2.6. La unitat mostral és menor o 
incapacitat i no es troba un 
informador indirecte suficientment 
qualificat 

Si un cop fetes totes les gestions possibles per trobar un informador indirecte 
que pugui contestar, el resultat és negatiu, s’anotarà informador indirecte no 
contactable i s’agafarà o es demanarà un suplent. 

Informador 
indirecte no 
contactable 

2.7. Un membre de la llar assenyala una 
altra circumstància que impedeix 
contactar amb la persona 
seleccionada  

S’anota el motiu concret que impedeix el contacte i, si és de llarga durada, 
s’agafa o es demana una substitució. 

Motiu 
concret 
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3. La persona seleccionada o l’informador indirecte es troba al seu domicili 

3.1. Accepta contestar l’enquesta en 
aquell moment 

Es realitza l’entrevista. 

Anotar si accepta col·laborar en l’Examen de Salut i confirmar les dades de 
contacte (adreça, telèfon /s i moment més adient per posar-se en contacte de 
nou)   

Anotar la data 
de l’entrevista i 

la resta de 
dades per a 
l’Examen de 

Salut  

3.2. Accepta contestar, però en un altre 
moment 

Es concerta l’entrevista per al dia i l’hora més adients. Si no es troba, aplicar 
les instruccions en cas d’absència (5 visites en dies i hores diferents) 

Anotar dia i 
hora de la cita 

3.3. Es nega a fer l’entrevista S’insisteix –sense forçar- per fer l’entrevista en aquell moment o tornar un 
altre dia. Si no accedeix, s'anotarà negativa i s’agafa o es demana una 
substitució.  

Negativa 

3.4. No pot col·laborar (ni en aquell 
moment, ni més endavant) per 
qualsevol motiu 

Si no pot realitzar l’entrevista per un motiu justificat, s’anotarà el motiu concret 
pel qual no pot col·laborar i s’agafarà o es demanarà un substitut. 

Si no pot contestar per motius de la seva salut, cal veure si s’ha de passar el 
qüestionari d'informador o ajornar l'entrevista per a un altre moment. 

Motiu     
concret 

 

 

3.5. La persona seleccionada no parla 
català ni castellà 

 

Si hi ha alguna persona a la llar que pugui fer de traductor i la unitat mostral 
accepta la intermediació, es farà l’enquesta en presència de les dues persones 
(traductor i unitat mostral).  

S’emprarà el qüestionari per a informador indirecte 

Si no hi ha ningú o la unitat mostral planteja problemes per contestar davant de 
l’altra persona, s’anotarà estranger sense idioma i s’agafarà o es demanarà un 
suplent.  

Es demanarà i s’anotarà l’idioma que parla 

Estranger 
sense idioma 

Idioma d’origen

3.6. Una altra situació no esmentada 
anteriorment 

S’anotarà el motiu concret que impedeix la realització de l’entrevista i 
s’agafarà o es demanarà un substitut. 

Motiu     
concret 
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3.3. Primer contacte i presentació de l’enquesta 
 

 Una vegada contactada la persona a entrevistar, s'insistirà en els aspectes següents: 

o Assegurar-se que es tracta de la mateixa persona que apareix a la llista. Cal tenir en compte, en 
aquest sentit, possibles errors de transcripció en el nom o l’adreça de la persona i, sobretot, que 
sovint un pare i un fill tenen el nom i el primer cognom igual. El grup d’edat al qual pertany la 
persona a entrevistat que es troba a l’etiqueta del titular al full de mostra, serà decisiu per 
determinar a qui s’ha de realitzar l’entrevista. 

o Fer una breu presentació de l'enquesta, basada en la carta que se li ha tramès prèviament. 

o Advertir a la persona que la seva col·laboració és obligatòria, ja que l'Enquesta de salut forma part 
del Pla estadístic de Catalunya. Cal llegir pausadament la nota emmarcada de la portada. 

o Avisar de la durada de l'entrevista (al voltant de 45 minuts) per tal d'obtenir un moment de certa 
tranquil·litat i la possibilitat d'estar sols. 

o Insistir, si fos necessari, en el tractament confidencial de les dades que ens faciliti. 

 Després de fer la presentació, si la persona seleccionada no desitja col·laborar cal fer-li notar de nou que està 
obligada per llei a contestar. Si cal, es torna a llegir la nota de la portada. Igualment se l’ha d'intentar 
convèncer de la utilitat de la seva col·laboració en estudis d'aquest tipus que busquen la millora dels serveis 
col·lectius i oferir-li totes les facilitats (concertar una cita per a un altre dia, tornar en un altre moment, etc.) per 
tal que accedeixi a realitzar l'entrevista. Tanmateix, la insistència es farà basant-se en cada situació, i si 
després d'intentar-ho es manté en la seva postura, val més deixar-ho i demanar un substitut. 

 En cap circumstància no es pot fer l'enquesta per telèfon o deixar-la perquè l'empleni la persona 
seleccionada. 

 Quan finalitzi l’entrevista es demanarà sempre el telèfon de la persona entrevistada, el qual s’haurà d’anotar 
al full de mostra (mai sobre el qüestionari). Aquesta sol·licitud es basa en la necessitat de posar-nos en 
contacte amb les persones entrevistades per tal de supervisar el treball dels enquestadors, alhora que es 
poden aclarir dubtes sense necessitat que l’enquestador/a hagi de tornar al mateix domicili. 

 Si, a més, les persones volen participar a l’Examen de Salut, és especialment important comptar amb el 
número de telèfon de la persona entrevistada, així com amb l’actualització de les dades que facilitin el 
contacte. Aquestes anotacions es faran sempre sobre el full de mostra i mai sobre el qüestionari. 
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4. Instruccions genèriques per a l’entrevista 

 

 

Com a norma general, l'enquestador/a ha de seguir totes les instruccions rebudes, tant les assenyalades aquí com 
les que provinguin directament dels responsables del treball de camp, a qui haurà de consultar en cas de dubte o de 
situacions imprevistes. 

Les instruccions que es faciliten a continuació tenen un motiu lògic i el fet de no complir-les pot suposar, de vegades, 
desviacions importants de la informació recollida i la consegüent invalidació de les enquestes realitzades. 

 

 

4.1. Actitud general davant la persona entrevistada 

 L'enquestador/a accedeix al domicili de l'entrevistat en qualitat de professional i no pas com a invitat. Això 
suposa que ha de mantenir en tot moment una postura de discreció i de respecte de cara a tot el que veu 
i escolta. 

 S’ha de portar sempre a sobre la credencial o targeta de presentació. 

 L'entrevista es farà sempre en l'idioma que utilitzi l'entrevistat: català o castellà. Si la unitat mostral no 
parla ni l’un ni l’altre, es farà servir com a intèrpret un familiar si és possible, i se li administrarà el 
qüestionari d’informador indirecte, o es prendrà un suplent, tot anotant el motiu. 

 Durant l'entrevista cal evitar expressar opinions sobre l'enquesta o qualsevol de les preguntes. 
Especialment, no s'han de fer comentaris sobre les respostes donades per altres entrevistats. 

 L'enquestador/a ha de mostrar-se neutral durant tota la sessió. Un petit gest d'aprovació o fins i tot la 
inflexió de la veu poden esbiaixar una resposta, fins i tot en preguntes que no són d'opinió. No s'ha de 
suggerir mai cap tipus de resposta concreta. 

 No s'ha d'inventar mai una resposta que no hagi estat donada per l'entrevistat, encara que s'estigui segur 
que lògicament hauria estat contestada així. 

 No s'han de distribuir en cap circumstància exemplars del qüestionari. Si una persona té un interès 
especial per disposar del qüestionari s'ha d'adreçar directament als responsables de l’estudi. 

 Per cap motiu no es pot deixar un exemplar del qüestionari a una persona per tal que l'empleni ella 
mateixa i tornar més tard a recollir-lo. 
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4.2. Tipus de preguntes 

 Preguntes obertes són les que no inclouen possibilitats de resposta. En general, s’ha de recollir la 
resposta de manera literal i amb lletra clara, tot procurant que la transcripció sigui fidel al que ha 
expressat la persona entrevistada. En aquests tipus de preguntes cal assegurar-se que l'entrevistat 
respon realment el que se li demana. Cal, doncs, ajudar-lo a respondre. 

 Preguntes precodificades són les que tenen previstes diverses possibilitats de resposta. En aquest cas 
s’ha d’assenyalar la possibilitat que millor s’adapti a la resposta de la persona entrevistada. Quan una 
resposta no està prevista o té un matís afegit, cal assenyalar-la com a altres i especificar tan bé com es 
pugui la resposta de manera literal. 

Les preguntes precodificades poden ser, al seu torn, de diversos tipus: 

• Univariables, on la resposta s’assenyala generalment arrodonint el número corresponent a la 
resposta triada.  

Exemple. Quin tipus de jornada té a la seva feina? 

1. Jornada partida 
2Jornada contínua 

• Multivariables, que es presenten en forma de taula, però corresponen en realitat a tantes preguntes 
com línies té la taula. S’ha de recollir una resposta per a cadascuna de les línies i aquesta es marca 
amb una creu a la casella corresponent 

Exemple. Disposa el seu habitatge de... ? 
  1. Sí 2. No  
 1. Dutxa i/o banyera x   
 2. Aigua calenta x   
 3. Calefacció central o individual  x  

 
 

4.3. Instruccions per a la transcripció de les respostes 

 S’ha d’escriure utilitzant bolígraf o retolador negre o blau amb lletra clara i llegible. Els números, en 
especial, han de ser perfectament llegibles. 

 S'ha de respectar rigorosament l'ordre de les preguntes del qüestionari. 

 S’han de fer totes les preguntes (tret de les que formin part de filtres especificats). Si la persona no sap o 
no vol contestar, s’ha de marcar com a NS (no ho sap) o NC (no contesta). 

 La transcripció de les respostes es farà en funció del tipus de pregunta i de les instruccions internes  
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4.4. Instruccions incorporades a les preguntes 

 Les instruccions per als enquestadors figuren al qüestionari en lletra cursiva o enquadrades. No s'han de 
llegir a l'entrevistat. 

 A les preguntes que no porten cap instrucció (que són la majoria), no cal llegir les possibilitats de 
resposta, i només després que l'entrevistat hagi contestat se'l pot ajudar per tal d'adreçar-lo a una de les 
categories existents o bé anotar la resposta a l'apartat d'altres. 

 Quan a la pregunta s'especifica LLEGIU cal llegir literalment totes les possibilitats de resposta i no es pot 
admetre cap resposta fins al moment que s'han llegit totes. Si l'entrevistat respon abans de llegir totes les 
categories, cal dir-li Esperi un moment, que acabo de llegir, i només en aquest moment registrar la 
resposta.  

 Les possibilitats de resposta NS/NC (no ho sap /no contesta) s'han d'utilitzar tan poc com es pugui. Un 
percentatge molt elevat d'aquests tipus de respostes pot anul·lar una entrevista.  

 Si no s’especifica el contrari, les preguntes d’aquest qüestionari només admeten una resposta. 

 Si no se sap on situar una resposta, s'anotarà literalment i de la manera més exacta la resposta facilitada. 

 Quan s’indica Especifiqueu, s’ha d’anotar la resposta tot especificant els seus matisos. 

 
 

 Abans de sortir del domicili de les persones entrevistades, comproveu que s’han realitzat totes les 
preguntes. 

 Reviseu les enquestes abans de donar-les al cap d’equip. 

 No oblideu de demanar el número de telèfon quan s’acabi l’entrevista i d’avisar a la persona que pot 
rebre una visita o una trucada telefònica d’inspecció, independentment de l’eventual contacte per a 
l’Examen de Salut. 
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5. Instruccions específiques dels qüestionaris  

 

 

5.1. Conceptes generals 

L’univers o àmbit poblacional de l’Enquesta de Salut de Barcelona és la població censada a Barcelona que viu en 
habitatges no institucionals (habitatges familiars i allotjaments fixos). Aquesta definició exclou, per tant, les persones 
que, residint a Barcelona, tenen la seva residència habitual en establiments col·lectius (casernes, hotels, presons, 
etc.) o allotjaments mòbils (caravanes, etc.). 

La unitat mostral de l’Enquesta de Salut de Barcelona és l’individuo seleccionat aleatòriament per formar part de la 
mostra. A ell es refereixen les dades sol·licitades al qüestionari. Tenint en compte la definició de l’univers d’aquesta 
enquesta, poden ser unitats mostrals o subjectes de l’entrevista totes les persones censades a Barcelona residents 
en habitatges privats. S’hi inclouen les persones absents temporalment del domicili habitual. 

Informador o entrevistat és la persona que respon el qüestionari i aporta informació sobre la unitat mostral. En 
principi, és obligatori que la persona informadora sigui la pròpia unitat mostral, és a dir, la persona seleccionada en 
la mostra. Ara bé, hi ha circumstàncies en què l’entrevista no es pot fer a la unitat mostral i s’utilitza un altre membre 
de la llar per obtenir-ne la informació. Aquest altre membre que proporciona la informació rep el nom d’informador 
indirecte. La utilització d’informadors indirectes solament està permesa en casos molt determinats i implica la 
utilització de qüestionaris específics. Aquests casos són: 

 Quan la unitat mostral és un individu menor de 15 anys (14 anys o menys). En aquest cas respondrà 
l’entrevista la persona (mare, pare o, en casos excepcionals, un altre familiar) que s'ocupi habitualment del 
menor. Si el menor no resideix amb els seus pares biològics o adoptius, respondrà el tutor o encarregat de 
la seva custòdia. 

 Quan la unitat mostral, tot i tenir 15 o més anys, sigui una persona amb alguna incapacitat física o psíquica 
greu i permanent que li impedeixi contestar l’entrevista. En aquests casos, respondrà la persona 
responsable de la cura d’aquest individu, sigui familiar o no. 

 Quan la unitat mostral, tot i tenir 15 o més anys, pateixi temporalment durant tot el període de camp una 
incapacitat física o malaltia greu que li impedeixi contestar l’entrevista. Respondrà l’entrevista la persona 
més pròxima i informada. 
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 El cas d’una unitat mostral estrangera que no comprengui el català o el castellà, es resoldrà intentant que 
un altre membre de la família amb coneixement de l’idioma faci de traductor. En aquest cas, el qüestionari 
emprat serà el d’informador indirecte. 

 

5.2. Períodes de referència del qüestionari 
 

Al qüestionari hi ha diferents canvis en el període recordatori o temps de referència per a la informació sol·licitada: 

 Dia d'avui: es refereix a la situació concreta del dia en què es realitza l'entrevista. 

 Present ampli: es refereix a la situació actual sense especificar. Les preguntes van acompanyades dels 
adverbis actualment, habitualment o similars. 

 L'últim dia feiner: es refereix al dia sencer anterior al moment de l'entrevista o l'últim dia feiner si 
l'anterior va ser cap de setmana o festiu. 

 Els darrers 2 dies: es refereix a ahir i abans-d'ahir (del moment en què es fa l'entrevista), 
independentment que es tracti de dies festius o feiners. 

 L'últim cap de setmana: es refereix al cap de setmana immediatament anterior al moment en què es fa 
l'entrevista. Cal tenir en compte, en aquest període, que en la pregunta sobre nombre d'hores 
dedicades a les tasques domèstiques es considera cap de setmana la suma de dissabte i diumenge, 
alhora que en la pregunta sobre consum de begudes alcohòliques es considera cap de setmana la 
suma de divendres, dissabte i diumenge. 

 Els últims 7 dies: es refereix a la setmana sencera compresa entre el dia anterior a la realització de 
l'entrevista i el mateix dia d'una setmana abans. Es pot mostrar el calendari de la última setmana. 

 Els últims 15 dies: és el mateix cas que l'anterior, però considerant 15 dies. Es pot mostrar el calendari 
i comptar des del dia d'ahir fins al dia anterior que fa 15. 

 Els últims 30 dies: és el mateix cas que l'anterior, però considerant 30 dies. Es pot mostrar el calendari 
i comptar des del dia d'ahir fins al mateix dia del mes anterior. 

 Els últims 3 mesos: és el mateix cas que l'anterior, però considerant 3 mesos. Es pot mostrar el 
calendari. 

 Els últims 12 mesos: es refereix a l'any anterior al dia previ a la realització de l'entrevista. Es pot 
mostrar el calendari. 
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5.3. Comentaris detallats a les preguntes del            
QÜESTIONARI GENERAL                            

i per a INFORMADOR INDIRECTE 
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Taula de portada 

En el moment d’iniciar l’enquesta, els enquestadors han de llegir el text emmarcat i anotar les dades 
següents a la taula de portada del qüestionari 

Número de qüestionari S’anotarà el número que figura al full de seguiment de la mostra de la persona que s’entrevista 

Districte S’anotarà el número que figura al full de seguiment de la mostra de la persona que s’entrevista 

Enquestador/a S’anotarà el nom o el codi de l’enquestador/a 

Data de l’entrevista S’anotarà el dia, el mes en què es realitza l’entrevista. Per exemple, si l’enquesta s’ha fet el dia 
15 de juny, s’anotarà 15 - 06 

Hora d’inici S’anotarà l’hora i els minuts en què s’inicia l’entrevista, no pas el contacte. Per exemple, en una 
entrevista començada a dos quarts de dues, s’anotarà 13 30 

Titular S’ha d’anotar si l’enquesta s’ha fet a la unitat mostral titular (seleccionada en primer lloc) o si 
s’ha fet a un suplent. 

Els codis per emplenar aquesta casella són els següents: 

0. Titular 
1. Suplent 1 
2. Suplent 2 
3. Suplent 3 

Si han calgut més suplents, s’anotarà el número que correspongui al nombre de substitucions 

Tipus de qüestionari 1. Qüestionari general en català 
2. Qüestionari general en castellà 
3. Qüestionari per a informador indirecte en català 
4. Qüestionari per a informador indirecte en castellà 
5. Qüestionari per a menors en català 
6. Qüestionari per a menors en castellà 
 

Motiu d’ús del qüestionari 
d’informador indirecte 

1. Incapacitat permanent 
2. Incapacitat o malaltia temporal de llarga durada 
3. Estranger sense coneixement de l’idioma 

Al full d’observacions s'anotarà literalment el motiu exacte pel qual s'ha passat el qüestionari 
d'informador indirecte 
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NOTA: Al qüestionari per a Informador Indirecte es manté la numeració de les preguntes del Qüestionari General, 
per la qual cosa hi ha salts que corresponen a les preguntes que s’han tret en aquesta versió reduïda. 
 

A. Context familiar i de l'habitatge 
 

Pregunta Instruccions 

Definicions generals Es considera llar el grup de persones (també pot ser una sola persona) que viuen 
conjuntament de forma regular i amb una economia domèstica comuna. 

Es considera membre de la llar aquella persona que viu i pernocta al domicili regularment o 
té aquest habitatge com a domicili principal. 

Qüestionari per a Informador Indirecte: Aquest apartat recull exclusivament dades de 
l’estructura familiar on viu HABITUALMENT la unitat mostral.  

Normalment, la persona informadora estarà integrada en aquesta mateixa llar, 
però si no ho està s’han de respondre les preguntes B,C i D. 

1,2,3 Preguntes adreçades a la unitat mostral. 

Qüestionari per a Informador Indirecte: la segona línia de caselles es reserva 
exclusivament per recollir les dades de la persona informadora (sempre que 
visqui a la llar, si no hi viu es deixarà aquesta línia en blanc). 

4 S’ha de comptar el total de persones que viuen a la llar, incloent-hi la persona entrevistada. 

P4. Persones que viuen a la llar. Aclarir i explicar, si la persona és immigrant, que “viure de 
manera habitual” vol dir que aquella persona s’està a casa 4 mesos o més. 

5,6,7 Aquesta taula ha de reflectir l’estructura dels membres de la llar. Per tant, ha de coincidir el 
nombre de fileres emplenades amb el nombre de membres que figuren a la pregunta anterior). 
Si a la llar hi viuen més de 15 persones, s’anotaran els membres no previstos al marge inferior 
de la pàgina. 

La primera filera es reserva per a la unitat mostral  

Qüestionari per a Informador Indirecte: Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a 
la unitat mostral, és a dir la persona seleccionada impossibilitada per contestar 
directament 

5 El parentiu s'establirà a partir de la unitat mostral o persona entrevistada. 

7 Si la persona entrevistada desconeix l’edat d’algun membre de la llar, se li ha de demanar una 
estimació tan exacta com sigui possible. 

8 Es considera persona de referència de la llar el membre que aporta ingressos regulars 
(procedents de salaris o de pensions). Si n’hi ha més d’un pot ser qualsevol designat per la 
persona entrevistada. 

Es marcarà una creu a la casella de la columna 8 corresponent a la persona designada com a 
persona de referència  

Qüestionari per a 
Informador Indirecte 

 

A Aquesta pregunta l’han de contestar totes les persones informadores 

B,C,D Només s’han de fer si la persona informadora no viu a la llar. Situació que en general forma 
part de casos excepcionals 
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Pregunta Instruccions 

10,11,12 No es compten, pel que fa a aquesta pregunta, les persones més grans de 64 anys o 
discapacitades que corresponen a la unitat mostral. És a dir, si la mateixa persona que respon  
té més de 64 anys i/o té algun tipus d’incapacitat, se li farà aquesta pregunta referida als altres 
membres de la llar més grans de 64 anys o incapacitats. Si ella és l’única persona en aquesta 
situació a la llar, la pregunta serà no procedent (com si no hi hagués ningú). 

Si se n’ocupa una persona de la llar que no és la persona entrevistada ni la seva parella 
s'anotarà la resposta 6. 

La possibilitat de resposta 8 s’emprarà quan les persones de referència no requereixen d’una 
cura especial (podria ser el cas de moltes persones grans i dels adolescents) 

13 Si les tasques domèstiques les fa una persona de la llar que no és la persona entrevistada ni 
la seva parella s'anotarà la resposta 6. 

Si les fa una combinació de persones com ara “la persona entrevistada compartint-les amb la 
parella i una persona contractada” o altres, s’anotarà a Altres tot especificant la situació  

14 Aquesta pregunta es refereix a si tenen ajut per a les tasques domèstiques. No s’inclouen, 
doncs, ajuts adreçats únicament a la cura de persones (cangurs, infermers, etc.) 

15 Les hores dedicades al treball domèstic durant els dies feiners es refereixen a UN dia feiner 
habitual. Si el nombre d’hores oscil·la molt al llarg de la setmana, se li ha de demanar que faci 
mentalment una mitjana/dia. 

Les hores dedicades al treball domèstic durant el cap de setmana es refereixen al TOTAL 
d'hores treballades durant el dissabte i el diumenge. 

16 No es compta ni la cuina, ni el bany, ni el rebedor, ni distribuïdor, ni el safareig 

17 Després de demanar a l’entrevistat si disposa d’aire condicionat s’ha de formular les següents 
preguntes (8,9,10,11) amb la capçalera el seu habitatge pateix de..? 

18,19 En aquestes preguntes cal llegir cada tipus d'aigua i demanar (llegint les possibilitats de 
resposta) la freqüència amb què n’utilitza cadascun d’ells per beure (pregunta 18) i per cuinar a 
casa (pregunta 19). 

 
 
 
 
 
 
 

B. Dades sociodemogràfiques 
 

Pregunta Instruccions 

20 Es demana l'estat civil LEGAL. 

21 Es demana el lloc on vivien els pares o la mare en el moment del seu naixement.  

No val el municipi on es localitzava l’hospital que li pertocava, si aquest no era el municipi de 
residència dels pares. 

22 Si la persona entrevistada no recorda l'any exacte d'arribada a Espanya, s'ha d'intentar que 
doni una resposta tan aproximada com sigui possible. 
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Pregunta Instruccions 

24 Es demana el nivell màxim d'estudis finalitzats. Així, si una persona està realitzant una 
carrera universitària, el seu nivell màxim d'estudis finalitzats normalment serà batxillerat. 

Només s’admet una resposta: el nivell d’estudis més elevat. En cas de tenir dos nivells o títols 
de valor similar, la persona ha de triar el que considera més important. 

A continuació es presenta una taula amb el contingut de cada possibilitat de resposta i les 
equivalències més habituals. Tot i així, si alguna resposta no se sap situar en una categoria, 
anoteu-la literalment. 

 
 
 
 
 

Nivell d’estudis: equivalències orientatives 
 Sistema LOGSE (actual) Sistema anterior LOGSE Sistema antic 

1. No sap llegir ni escriure En aquesta categoria es consideren les persones analfabetes, que no saben llegir ni escriure. 

2. Primaris incomplets S’hi consideren les persones que han anat a escola i han après a llegir i a escriure, tot i que no han acabat els estudis de 
primària (5è d’EGB, ingrés o similar). També s’hi inclouen les persones que no han anat mai a escola però que són capaces de 
llegir i escriure. 

  Menys de cinc cursos de l’EGB Ensenyament primari no finalitzat 

3. Primaris complets Educació primària EGB primera etapa (5 cursos aprovats) Ensenyament primari, ingrés 
Iniciació professional o aprenentatge 
preindustrial 

4. Primera etapa secundària ESO EGB segona etapa 
Graduat escolar 
Altres estudis elementals: capacitació 
agrària, formació professional accelerada, 
etc. 

Batxillerat elemental, general, laboral o tècnic 
Estudis eclesiàstics (humanitats)  
Auxiliars administratius (mercantils, intèrprets 
d'oficina mercantil, auxiliars d'empreses, 
secretariat elemental, taquigrafia, mecanografia, 
etc.) 

5. Batxillerat Batxillerat postobligatori BUP, COU 
Proves d'accés a la universitat dels més 
grans de 25 anys 
Formació per a suboficials de l'exèrcit 
Altres estudis que requereixen el títol de 
graduat escolar o equivalent:  

Batxillerat superior general, laboral o tècnic 
PREU 

6. FP grau mitjà Cicles formatius de grau mitjà Formació professional de primer grau Aprenentatge professional (oficial industrial) 

7. FP  grau superior Cicles formatius de grau 
superior 

Formació professional de segon grau Mestratge professional, mestratge industrial 
Peritatge mercantil, comerç 

8. Universitaris grau mitjà Escoles universitàries d'arquitectura, enginyeria tècnica, empresarials, 
professorat d'EGB, infermeria, òptica, estadística, informàtica, 
biblioteconomia, traducció i interpretació 
Primer cicle en facultats universitàries, col·legis i escoles tècniques superiors 
Graduats socials, assistents socials i turisme 
Estudis eclesiàstics (filosofia) 
Nàutica 
Altres estudis de tercer grau no universitaris: INEF, gemmologia, professorat 
d'ensenyament de la llar, restauració, teràpia ocupacional, màrqueting, 
publicitat, relacions públiques, grafisme, pilots de vol. 

Professorat mercantil 
Ajudants tècnics sanitaris 
Magisteri 
Perits i aparelladors 

9. Universitaris grau superior Segon cicle en facultats i escoles tècniques superiors que condueix al títol de llicenciat, enginyer o arquitecte 
Ensenyança superior militar (escoles d'oficials) 
Nàutica, segon cicle 
Estudis eclesiàstics (teologia) 
Conservatoris de música, grau superior 
Altres estudis equivalents de grau superior: direcció d'empreses, cinematografia, actuaris d’assegurances, etc. 

10. Tercer cicle Tercer cicle de facultats i escoles tècniques superiors, i estudis d'especialització, inclosos els estudis de doctorat i mestratge de 
postgrau. 
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Pregunta Instruccions 

25 Aquesta pregunta es refereix a la situació laboral actual de la persona entrevistada. 

Les persones que es troben en dues situacions (estudiants que treballen, per exemple) han de 
donar prioritat a una única possibilitat, la que per a ells sigui més important o els ocupi més 
temps. 

Definicions de les possibilitats de resposta: 

Treballa: inclou a) professionals, industrials, comerciants, patrons, agricultors amb terres, 
ramaders, pescadors, treballadors autònoms, empresaris i inversors, és a dir, tota persona 
que treballi pel seu compte, tingui o no treballadors al seu càrrec; i b) persones que realitzen 
un treball remunerat per a un patró, empresa o institució. S'hi inclouen les persones que no 
treballen temporalment, però conserven el seu lloc de treball: invalidesa provisional, 
incapacitat laboral transitòria, conflicte de treball, suspensió disciplinària de treball i sou, baixa 
de maternitat, etc.  

Treballa però té una baixa laboral de més de 3 mesos: En el cas de la incapacitat laboral 
transitòria (baixa laboral), es diferenciarà quan aquesta tingui una durada superior a 3 mesos, 
que s'anotarà a la resposta 2. Si la durada és menor s'anotarà 1. 

Aturat amb subsidi: persona que busca feina per compte d'altri o fa gestions per instal·lar-se 
pel seu compte. Aquesta categoria exigeix, a més a més, que l'aturat rebi en l'actualitat algun 
subsidi o prestació d'atur. 

Aturat sense subsidi: la diferència amb la categoria anterior es troba en el fet que en aquesta 
categoria la persona aturada no rep cap tipus de subsidi o prestació d'atur. 

Tasques de la llar: persona que es dedica exclusivament o principalment a la cura de la seva 
casa. Les dones que han treballat anteriorment i que ara es troben en situació de jubilades, 
s'han de situar on elles decideixin (jubilades o tasques de la llar). 

Estudiant: quan la persona està matriculada en un centre docent, o té intenció de fer-ho per al 
curs següent (si l'enquesta es fa en període vacacional). També es consideren estudiants les 
persones que preparen una oposició pel seu compte. 

Incapacitat o invalidesa permanent: inclou la persona que cobra una pensió d'incapacitat 
permanent a causa d'una malaltia o discapacitat. Exclou la incapacitat laboral transitòria i la 
invalidesa provisional. En aquests casos, s'anotarà el codi 1 o 2, segons correspongui. 

Jubilat: per edat o per altres causes. Exclou els jubilats que cobren una pensió d'invalidesa 
permanent, els quals es classificaran com a incapacitats. 

Altres situacions poden ser: 

Excedència: es considera que treballa i contestarà en funció de les característiques de la 
feina de la que està excedent. 
Si té una excedència d’una feina i treballa en una altra: s’anotarà que 
TREBALLA (1 o 2) i  les dades de la feina actual. 

Treball en pràctiques o en escoles tallers: si tenen un salari, es considera que treballen, 
sinó es consideren com a estudiants i passen a pregunta 28 

No fa res: passen a pregunta 28 

 

27 Es tracta de l’any en què la persona ha deixat de treballar, sigui per jubilació o prejubilació 

30-33 Aquestes preguntes es realitzen a totes les persones entrevistades que treballen actualment 
o que han treballat en algun moment de la seva vida. 

Només s’exclouen les persones que no han treballat mai 
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Pregunta Instruccions 

30 Aquesta pregunta es refereix a l'activitat principal del patró, empresa o institució on la unitat 
mostral treballa o treballava per compte d'altri, o les activitats pròpies si treballa o treballava 
pel seu compte. 
Es recull l'activitat de l'empresa on la persona entrevistada treballa actualment o de la última 
en la qual va treballar (si en aquests moments no treballa). 

Si l'empresa té diverses activitats, es prendrà la principal. Si la persona treballa a més d'una 
empresa, s'anotarà l'activitat de l'empresa que li ocupa més temps. 

S'ha d'especificar bé l'activitat de l'empresa o institució, tot intentant arribar a una concreció 
tan gran com sigui possible. Cal aclarir en primer lloc si l’empresa es dedica al cultiu, 
extracció, producció, construcció, venda o prestació de serveis i, posteriorment, de quins 
productes o serveis es tracta (per exemple: indústria de fabricació de motors elèctrics, 
fabricació d'electrodomèstics, reparació d'electrodomèstics, botiga d'electrodomèstics, etc.). 

31 S'ha d'especificar quina és l'ocupació o ofici principal de la persona entrevistada. Si 
actualment no treballa, ha de contestar en referència a la última ocupació que va tenir. 
Les respostes s'han d'explicitar bé, tant com es pugui, per tal de facilitar-ne la classificació 
posterior. Així, una persona que diu que treballa o treballava a la SEAT ha d'indicar 
exactament quina és o era la seva ocupació dins de l'empresa (operari de màquina, mecànic, 
venedor, telefonista, conserge, auxiliar administratiu, dissenyador, etc.). Igualment, si una 
persona diu que treballa a un ajuntament, pot ser l'alcalde, advocat, auxiliar administratiu, 
jardiner, paleta, etc. 
Així doncs, en cap cas no es pot considerar com a resposta vàlida "funcionari”. 

32 Si la persona diu que treballa amb contracte temporal, se li ha de demanar la durada del seu 
contracte i situar la resposta a la categoria corresponent (3,4,5 o 6)). Només si es tracta d’un 
contracte de durada indeterminada (passa sovint amb els contractes per obra o servei), 
s’haurà d’anotar a la categoria 7 (contracte de durada no especificada). 

33 Es consideren treballadors al seu càrrec els que depenen directament o indirectament de la 
unitat mostral. Si el nombre de persones al seu càrrec oscil·la molt, s'han de considerar les 
que té en el moment de l'entrevista. 

34 a 38 Aquestes preguntes es realitzen només a les persones que treballen en l’actualitat.  
Aquelles persones que disposen de més d’una feina en el moment de realitzar l’entrevista, 
han de contestar en relació a la feina que ells consideren principal. 

36 Aquesta pregunta està referida a la darrera setmana de feina que la persona hagi treballat 
completa (que no hi hagi hagut festes, vacances, permisos o baixes laborals). 

Es refereix a les hores treballades reals, independentment de les indicades en el seu 
contracte laboral, i comptant les hores extres realitzades, siguin aquestes remunerades o no. 

S’ha de fer constar el cas en què una persona no ha treballat la setmana completa perquè 
s’ha incorporat a la feina fa uns dies. 

37 En aquesta pregunta es demana una valoració sobre el nivell de satisfacció que en general té 
la persona entrevistada sobre les seves condicions de treball. 

La majoria de les preguntes de valoració d'aquest qüestionari estan basades en una escala de 
4 valors que s'han de llegir literalment cada vegada. 

Cal tenir en compte que sovint les persones no utilitzen tota la gradació de resposta i 
tendeixen a respondre Sí/No o estic content/descontent. 

En aquests casos, s'ha de reconduir la resposta cap a les 4 possibilitats de resposta previstes. 
Per exemple, si la persona diu que està content amb la feina, se li ha d'insistir: així doncs, està 
satisfet o molt satisfet? 

38 Ídem pregunta anterior però valorant cadascuna de les situacions que es demanen. 

38B Aquesta pregunta ha de recollir el nombre total de contractes encadenats o no, amb tants 
empleadors com hagi tingut els darrers 12 mesos. 
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Pregunta Instruccions 

39-45 Aquestes preguntes es refereixen a: 

o La persona de referència de la llar (segons pregunta 8), quan la persona entrevistada 
no ho és. 

o La parella de la persona entrevistada quan la persona entrevistada és la persona de 
referència 

 

39 Ídem pregunta 24, però referida a la persona de referència de la llar 

40 Ídem pregunta 25, però referida a la persona de referència de la llar  

41 Ídem pregunta 28, però referida a la persona de referència de la llar. Si no ha treballat mai, 
s’anotarà en aquesta pregunta i no es farà la resta fins a la 46 

42 Ídem pregunta 30, però referida a la persona de referència de la llar 

43 Ídem pregunta 31, però referida a la persona de referència de la llar 

44 Ídem pregunta 32, però referida a la persona de referència de la llar 

45 Ídem pregunta 33, però referida a la persona de referència de la llar 

46 Es vol conèixer el volum d’ingressos INDIVIDUALS de la persona entrevistada. Parlem 
d’ingressos NETS MENSUALS, és a dir el que reben o els ingressen al compte corrent cada 
mes. Si la persona rep ingressos irregulars o variables (professionals liberals, autònoms, 
treballs esporàdics, etc)  haurà de fer una estimació mitjana dels últims 12 mesos. 

47 Es tracta de conèixer el volum d’ingressos totals del CONJUNT de la FAMÍLIA que comparteix 
la mateixa llar. Parlem d’ingressos BRUTS ANUALS, és a dir el que es declara a Hisenda o es 
declararia si es fes una declaració conjunta 
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C. Cobertura sanitària 
 

Pregunta Instruccions 

48 En aquesta pregunta no es consideren les mútues d'accidents de treball, ni les assegurances 
escolars que, de manera obligatòria, han de tenir les empreses i els centres de formació. 
Tampoc no es tindran en compte les assegurances obligatòries de les federacions esportives. 

En cas de dubte, però, convé anotar el tipus d’assegurança a la categoria d’Altres. 

La mútua d'afiliació obligatòria té un caràcter laboral i obligatori i és un equivalent de la 
Seguretat Social, sobretot entre els funcionaris. Exemples: ISFAS, MUFACE, MUNPAL, 
PAMEM, etc. 

Les persones afiliades a una Mútua d’Afiliació Obligatòria poden accedir als serveis sanitaris 
a) mitjançant la Seguretat Social (resposta 2) o b) mitjançant una assegurança privada 
(ASISA, PREVIASA, etc.) concertada amb la Mútua obligatòria (resposta 3). 

L’assegurança sanitària privada és una assegurança que cadascú paga pel seu compte, de 
manera voluntària (resposta 4). Exemples: Assistència Sanitària, ASISA, MEDIFIATC, 
PREVIASA, Sanitas, l’Aliança, etc. 

Si aquesta assegurança la paga l'empresa com a remuneració complementària s’anotarà 
afirmativament en resposta 5 .  

Iguala mèdica: és un pagament addicional que es fa al metge de la Seguretat Social per rebre 
una atenció més personalitzada. És un sistema que tendeix a desaparèixer però que es troba 
encara en alguns pobles. 

A altres possibilitats s'han d'anotar les cobertures sanitàries específiques que pugui tenir la 
persona entrevistada i que no estan incloses en les anteriors. 

Encara que és una pràctica que està desapareixent, hi ha grans empreses que mantenen a 
nom dels seus empleats, com a remuneració en espècie, pòlisses d’assistència sanitària que 
donen dret a prestacions parcials. Aquestes pòlisses, en tant que no suposin una cobertura 
plena, no seran considerades ni mútues voluntàries ni mútues obligatòries. En cas de 
cobertura plena es consideraran com a resposta 5. 
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D. Estat de salut i qualitat de vida 
 

Pregunta Instruccions 

51 És especialment important en aquesta pregunta llegir totes les possibilitats de resposta abans 
de recollir la resposta definitiva. 

La pregunta es refereix a un present ampli (estat actual). 

52 S’ha d’establir la mitjana habitual d’hores de son, comptant les hores de dormir durant la nit i 
possibles “migdiades”. 

Es poden posar porcions de temps, per exemple 8 hores i mitja (8,5) 

53 Anoteu en quilos,  tot arrodonint <0,5 = 0;  ≥0,5 = 1; Exemple: 38,5 = 39; 38,3 = 38 

54 Anoteu en centímetres 

55 L’enquestador/a ha de llegir acuradament les frases de 3 en 3 i recollir una sola resposta per a 
cada grup de tres categories. En total, per tant, es recolliran 5 respostes en aquesta pregunta. 

56 Per contestar aquesta pregunta, cal deixar el llapis o el bolígraf a la persona entrevistada 
perquè ella mateixa marqui el nivell del termòmetre (de 0 a 100) en el qual considera que s’ha 
de situar (en funció del seu estat de salut el dia en què es realitza l’entrevista). Si convé, cal 
arrodonir de nou la marca feta per la persona. 

 
 

E. Morbiditat crònica 
 

Pregunta Instruccions 

57 Es considera que una persona pateix un trastorn crònic quan respon afirmativament a 
alguna de les situacions especificades a la llista. 

Cal llegir els trastorns crònics de la llista i marcar la resposta corresponent a cadascun d’ells. 

En el cas que la persona entrevistada sigui una dona, no llegiu: problemes de pròstata. 

58 Aquesta pregunta tracta de recollir si l'entrevistat pateix algun altre trastorn crònic (és a dir, 
que té una durada de 3 mesos o més) no inclòs a la llista de la pregunta anterior. 

Si una persona té més de 3 trastorns crònics (d'una duració igual o superior als tres mesos), 
ha de respondre els tres més importants, ja que només s’admeten tres respostes. 

Cal especificar bé les respostes. No s’admetran respostes de tipus genèric (inflamació, dolors, 
etc.) ni respostes on es confongui l'òrgan malalt amb la malaltia (cames, esquena, etc.). 

Exemples de resposta insuficient i pregunta d’insistència  

 Resposta poc detallada Pregunta d’insistència Exemples de resposta suficient 

 Tinc dolors Dolors de què? On té els dolors? Dolors de/als genolls 

 Inflamació De què? On és la inflamació? Inflamació de turmell 

 Hèrnia On té l’hèrnia? Inguinal, discal (a la columna) 

 Amígdales Especifiqueu més Infecció d’amígdales 

 Problema ginecològic Quin problema? Pèrdues 

 Al·lèrgies D’on? A què? A la pell, ofecs, a la pols 

 Cor Què li passa al cor? Arítmia, infart 

 Columna Què té a la columna? Artrosi de columna 

 Intervenció, operació Quin tipus d’intervenció? Intervenció d’hemorroides 

 Oïda Què té a l’oïda? Otitis, supuració 

 Ossos Què li passa als ossos? Artrosi 
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F. Accidentes 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Es considera accident tot succés imprevist que provoca a l'individu una alteració o un dany 
que té una repercussió, ja sigui en les seves activitats o en la utilització dels serveis sanitaris. 
S'hi inclouen els esdeveniments violents no estrictament accidentals, com ara agressions o 
intents de suïcidi. 

61,62,63 S'ha d'interrogar sobre cadascun dels tipus d'accident que ha tingut la persona entrevistada 
en els últims 12 mesos. 

Si la resposta és afirmativa, s'ha de preguntar quants accidents ha tingut en aquest mateix 
període de temps i si algun d’aquests ha passat en els últims 15 dies 
Caigudes d'un nivell més alt a un altre 

Caiguda de la cadira, llit, arbre, paller, vehicle estacionat  

Caiguda dins d'un forat o una altra obertura en superfície (cavitat, cisterna, claveguera, sot, forat, 
moll, pedrera, pou, piscina, cop en saltar a l’aigua contra el fons, paret, vora de la piscina o superfície 
de l'aigua) 

Caiguda per o des d'esglaons o escales (escales mecàniques, escales de mà) 

Caigudes de fora de l'edifici o una altra estructura (caiguda des de balcó, edifici, finestra, palestra, 
paret, pont, torre, viaducte, caiguda a través del sostre) 

Caiguda des de material de pati d'esbarjo (gronxadors, tobogan, etc.) 

Exclou:  

Caigudes a l’aigua amb ofegament o submersió sense menció de lesió, que s’anotaran com a 
Altres, tot i que s’especificarà ofegament 
Caigudes en o d’edifici cremant en un foc, que s’anotarà com a cremada 

Caigudes en un mateix nivell 

Caiguda a peu pla per relliscada, ensopegada o entrebancada 
Caiguda a peu pla per col·lisió, empenta o xoc per o amb una altra persona, càrregues en esports 

Cremades 

Asfíxia o emmetzinament deguts a incendi o ignició 
Cremades per foc 
Foc secundari a explosió 

Cops 

 Lesions superficials, laceracions, contusions, esclafaments, efectes de cos estrany. 

Intoxicacions 

Accidents en l'ús de fàrmacs i substàncies biològiques en procediments mèdics o quirúrgics, 
sobredosi accidental de fàrmac, fàrmac equivocat administrat o pres per error i fàrmac pres 
inadvertidament 

Accidents per substàncies sòlides i líquides, gasos i vapors 

S'exclouen les intoxicacions alimentàries 

Accident de trànsit  

És qualsevol accident on estiguin implicats vehicles de motor o viaris (bicicletes, tricicles, vehicles de 
tracció animal) que ocorre en la via pública 

S'ha d'especificar si la unitat mostral ha estat afectada com a conductor/passatger o com a vianant 

Vianant és qualsevol persona involucrada en un accident que en el moment de produir-se no viatja 
dins d'un vehicle de motor, bicicleta o sobre un animal 

Mossegades: Mossegada o agressió d’origen animal a conseqüència de la qual la persona hagi requerit 
assistència sanitària o que hagi causat una restricció de l'activitat. Inclou picades greus 
d’insectes, cops de bec, urpades, etc. 

Talls: Ferida incisa per punció o tall 
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Pregunta Instruccions 

64 Aquesta pregunta es refereix a l’últim accident ocorregut durant els darrers 12 mesos 

Dins de casa inclou qualsevol accident dins de l'edifici on viu la unitat mostral, per exemple, 
caigudes per l'escala. L'espai exterior annex a l'edifici (zones enjardinades, zones comunes, 
etc.) es considera que forma part de l'edifici. 

A la feina inclou els accidents de treball al centre de treball o en el transcurs del 
desenvolupament de la feina, tret dels accidents que s'hagin produït en l’itinerari d'anada o 
tornada, que s'anotaran com a 5. A la via pública anant o tornant de la feina. 

Via pública inclou el carrer, les carreteres o autopistes. 

Via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació inclou també els accidents 
que s'han produït en el marc d'activitats laborals o formatives. Per exemple: anant o tornant 
d'una reunió de negocis, anant o tornant d'una activitat o d'una excursió escolar, etc. 

Lloc d'esbarjo es considera qualsevol lloc de divertiment, recreació, distracció o entreteniment. 
Els centres esportius en són exclosos, ja que es tracten en un codi independent. 

 

 

 

 

G. Ús de medicaments 
 

Pregunta Instruccions 

65 En aquesta pregunta és molt important llegir les diverses possibilitats de resposta abans de 
recollir la definitiva. Molt sovint les persones responen espontàniament que no han pres cap 
medicament, però quan se’ls formula la pregunta medicament a medicament reconeixen que 
almenys es van prendre una aspirina.  

Els medicaments que les persones prenen pel seu compte són els que no han estat 
receptats per un metge per a aquesta ocasió, és a dir, han aprofitat els que tenien a casa, els 
que els ha recomanat el farmacèutic, etc. 

 

 

 

 

H. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Aquest mòdul de restricció d'activitat es refereix als últims 15 dies. Per exemple, si 
l’enquesta es fa el dia 10 de novembre, el període de referència serà des del dia 26 d’octubre 
fins al dia 9 de novembre. Es pot mostrar el calendari. 

66 Es considera que una persona ha fet un dia de llit quan ha estat al llit la meitat o més de les 
hores de llum del dia a causa de malaltia, malestar o lesió. 

Els dies d’hospitalització es consideren sempre com a dies de llit, encara que no s’hagin 
passat concretament al llit. 

Les persones que treballen, són mestresso/a de casa o estudiants han de respondre la 
pregunta 67, la resta passen a la pregunta 68. 
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Pregunta Instruccions 

67,68 Es considera dia d'activitat restringida aquell en el qual una persona no ha pogut realitzar la 
seva activitat principal (treballar, estudiar o fer les feines de la casa) o habitual (fer esport, 
compres, gestions personals, etc.) durant la meitat o més del dia a causa de malaltia, malestar 
o lesió. 

Activitat principal (pregunta 63) es refereix a les tasques que les persones realitzen de 
manera obligada com ara treballar, anar a l'escola, fer les tasques domèstiques i altres. Per 
això, només es pregunta als treballadors, estudiants i persones dedicades a les tasques de la 
llar, segons la resposta recollida a la pregunta 25. 

Activitat habitual o de temps lliure (pregunta 64) és l'activitat extralaboral o la que es 
realitza fora de qualsevol tipus d'activitat obligada. Inclou moltes activitats: anar a passejar, fer 
encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc., i es pregunta a tothom. En el cas de nens no 
escolaritzats, aturats, jubilats i incapacitats, es comptarà tota la seva activitat com a habitual. 

 
 
 
 
 
 

I. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos) 
 

Pregunta Instruccions 

69,70 En aquest mòdul de restricció de l'activitat interessa recollir només l’associada a problemes 
de salut crònics, és a dir que tenen o es preveu que tinguin una durada superior a 3 mesos.  

Es refereix als últims 12 mesos, és a dir, si l'enquesta es fa el mes de juny, es comptarà des 
del mes de juny de 2005 fins al dia d'ahir. Es pot mostrar el calendari. 

71 Només s’admet una resposta: el problema de salut principal. 

Encara que l’embaràs i el part no siguin una malaltia, s’inclouen en aquest apartat com a 
possible causa de dies de llit o de restricció d’activitat.  

Mateixes instruccions de la pregunta 56:  Els problemes de salut s'han d'especificar bé per tal 
que no hi hagi problemes per a la codificació posterior. Això vol dir que no es poden admetre 
respostes de tipus genèric (inflamació, dolors, etc.) ni respostes on es confongui l'òrgan malalt 
amb la malaltia (cames, esquena, etc.). 

72 Si es tracta d'un problema de salut que a primera vista ja es veu que no és susceptible de ser 
conseqüència d'un accident (com ara un refredat, una grip, un embaràs, etc.), no cal fer 
aquesta pregunta, tot i que s'anotarà un NO. 
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J. Discapacitats 
 

Pregunta Instruccions 

73-83 Discapacitat és la limitació funcional greu que afecta de manera permanent l'activitat de qui la 
pateix i que té el seu origen en una deficiència. 

Deficiència són els símptomes, signes o manifestacions d'una malaltia o trastorn en un òrgan o 
en la seva funció per qualsevol causa. 

Es considera permanent aquella limitació que ho és per naturalesa (retard mental, manca d'un 
braç, etc.) o per una durada total (prèvia o prevista) d'un any o més. 

Queden excloses de les discapacitats: 

 Les limitacions passatgeres, com les produïdes per una fractura o un embaràs. 

 Les limitacions no produïdes per una deficiència, com ara les persones que no saben llegir 
per no haver rebut la instrucció necessària. 

 Les limitacions atribuïbles a l'edat dels menors, com per exemple la limitació per caminar 
dels nens menors de 2 anys, les limitacions de comunicació, de comprensió, per sortir de 
casa o altres activitats dels menors de 6 anys, etc. 

 

73 Limitació greu a la vista: es tracta de saber quines persones tenen problemes greus de la vista, 
tal com estan explicitats a la pregunta. Moltes persones tenen problemes de vista, però els 
tenen corregits amb ulleres o lentilles. Només cal incloure aquelles persones que, malgrat les 
ulleres o lentilles, continuen tenint dificultats greus de visió, com ara els cecs d'un o dels dos 
ulls. 

74 Limitació greu de l’oïda inclou les persones que tenen greus dificultats d'oïda sense l'ajuda d'un 
aparell. És a dir, inclou totes les persones amb qui s'ha d'alçar el to de veu perquè et sentin 
quan no porten la pròtesi, encara que la discapacitat la tinguin superada gràcies a l'aparell. A 
més, inclou els sords totals d'una o de les dues orelles. 

75 Limitació greu per parlar inclou les persones mudes, tartamudes greus i aquelles que tenen 
alguna dificultat greu per parlar de forma comprensible per a l'altra gent, per exemple les 
operades de laringe. 

76 Limitació greu de comunicació inclou les persones que tenen limitacions greus per comprendre i 
realitzar signes gràfics a causa de problemes de retard o dificultat mental greu. No inclou les 
persones que no han rebut instrucció (analfabets) ni aquelles que no poden llegir ni escriure per 
problemes de visió. 

77 Problemes físics de mobilitat inclou aquelles persones que no poden sortir de casa per 
problemes de mobilitat, si no van acompanyades d'una altra. Lògicament, inclou totes les 
persones que estan sempre al llit. 

78 Problemes per caminar, a més de les persones de la pregunta anterior (sortir de casa), inclou 
les persones que no poden desplaçar-se sense bastó, crosses, l'ajuda d'un tercer o que van en 
cadira de rodes. 

79 Limitacions importants de moviment inclou totes les persones de les dues preguntes anteriors 
(sortir de casa i caminar), i a més totes aquelles que, malgrat que són capaces de caminar, 
tenen greus dificultats per córrer (50 metres) o pujar escales (10 esglaons) sense ajut de la 
barana o un altre instrument. 

80 Dificultats greus per fer activitats quotidianes inclou les persones que no poden realitzar 
activitats tan quotidianes com obrir i tancar portes, finestres, aixetes, pestells, agafar objectes o 
plegar-los de terra, etc., sense ajut d’aparells o pròtesis. Inclou totes les persones a qui manca 
almenys una mà. 
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Pregunta Instruccions 

81 Dependència greu d’un aparell inclou totes les persones que depenen d'un aparell per viure, 
com marcapassos, ronyó artificial o diàlisi, vàlvula cardíaca o oxigen. També els que fan una 
dieta tan estricta que els impedeix fer vida normal (sense límit d'edat), com ara les dietes que 
requereixen una qualitat o una preparació especial (puré per a alimentació per sonda). Se 
n'exclouen les dietes per a la diabetis, la hipertensió, el colesterol, etc. 

82 Dificultats greus per fer les activitats bàsiques inclou aquelles persones que tenen limitacions 
importants per realitzar les activitats de cura d'un mateix, com ara menjar, vestir-se, rentar-se o 
fer les seves necessitats. És a dir, que per fer-les els cal l'ajut d'altres persones o depenen d'un 
mecanisme extern o ajuts tècnics, com ara sondes. 

83 Dificultats per fer tasques quotidianes inclou les persones que no poden fer activitats 
relacionades amb la cura de la llar, comprar, cuinar, administrar els diners o telefonar sense 
l’ajut d’altres persones.  

84 Aquesta pregunta es refereix al grau de dificultat que la persona entrevistada (de 65 anys o 
més) té per realitzar les diverses activitats proposades sense cap mena d'ajut. 

85 Aquesta pregunta es refereix a si la persona (de 65 anys o més) rep efectivament ajuda per 
part d'alguna altra persona per tal de realitzar les activitats proposades. 

Si la persona no rep ajuda perquè no la necessita, s'anotarà com a 1. No li cal ajut. La 
possibilitat de resposta 3, per tant, només s'emprarà quan la persona necessita ajuda, però no 
la té. 

87 Aquesta pregunta només s'ha de fer als que manifesten que necessiten ajut, és a dir han 
contestat 2 o 3 a la pregunta 81.  

Si hi ha més d’una persona que té cura d’aquesta persona, ha de referir-se únicament a una: 
la que hi dediqui més temps i/o consideri com a cuidador/a principal. 

 
 

K. Salut mental 
 

Pregunta Instruccions 

89-100 Aquestes preguntes fan referència als estats d’ànim de la persona entrevistada durant els 
últims 30 dies. Es pot mostrar el calendari. 

S’han de formular adaptant el gènere a la persona entrevistada (deprimit o deprimida). 

Per aconseguir la resposta d’aquesta bateria, s’han de plantejar dues preguntes per frase:  
En primer lloc es demana S’ha pogut concentrar bé en el que feia? Sí o no?  
I en funció de la resposta, es torna a demanar Sí, millor que habitualment o igual? o No, igual, 
menys o molt menys que habitualment? 

Cal tenir en compte que cada pregunta té categories de resposta lleugerament diferents. 
 
 

L. Suport social 
 

Pregunta Instruccions 

101 La resposta a aquesta pregunta es recull en una escala de l’1 al 5. Cal recordar les 
instruccions per a les escales i no acceptar Sí o No. 

 



 227

 

M. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Es considera visita mèdica qualsevol visita personal realitzada a o per un metge o un altre 
professional sanitari (exclou el farmacèutic), amb motiu d'examen mèdic, tractament, consell o 
qualsevol tràmit de tipus administratiu. 

També es considera visita mèdica les visites o consultes amb naturistes, homeòpates o 
acupuntors, encara que no tinguin el títol de medicina tradicional. 

Altres professionals sanitaris poden ser podòlegs, logopedes, protètics dentals, etc. 

No es consideren visites mèdiques: 

 els exàmens mèdics col·lectius, com per exemple les revisions escolars o laborals. 

 les visites a institucions o serveis sanitaris on únicament s’han realitzat proves de 
diagnòstic, com ara radiografies, anàlisis, electrocardiogrames i altres similars. 

Es considera motiu de salut la molèstia, malaltia o lesió que requereix examen mèdic, 
tractament, consell, expedició o renovació de receptes o qualsevol tràmit administratiu. 

102 Aquesta pregunta es refereix als últims 12 mesos. Cal llegir tots i cadascun dels ítems. 

Quan la persona entrevistada és clarament un adult, no cal llegir la frase 2. Pediatre. En canvi 
es llegirà quan es tracti d'un jove al voltant dels 20 anys.  

 
 
 
 

N. Visites mèdiques durant els últims 15 dies 
 

Pregunta Instruccions 

103 Aquesta pregunta es refereix a consultes o visites realitzades personalment o per telèfon amb 
un professional sanitari o sociosanitari per motius de la pròpia salut. S'inclouen les visites de 
personal sanitari o sociosanitari al domicili.  

S’inclouen els treballadors socials. 

No s'inclouen visites o consultes amb un farmacèutic o les relacionades amb problemes de 
salut d'un familiar o conegut al qual s'ha acompanyat al metge. 

104 a 107 Aquestes preguntes es refereixen a la última visita realitzada en els darrers 15 dies. 

104 Utilitzar la unitat temporal (dies o mesos) més adient a la resposta. 

Si la visita s’ha fet sense cita prèvia o s’ha donat en el dia, anoteu 0 dies. Si la visita s’ha 
donat d’un dia per a l’altre, anoteu 1 dia.   

Si es tracta de visites programades, es comptarà el temps transcorregut entre la última visita i 
l’anterior. 

Si no es recorda exactament el temps d’espera, cal obtenir una resposta -en dies o mesos- 
tan aproximada com sigui possible. 
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Pregunta Instruccions 

105 Es considera examen preventiu la visita a un professional sanitari amb la finalitat de detectar 
possibles problemes de salut. Inclou, entre altres, les visites de seguiment de l’embaràs, part i 
puerperi. 

Es considera procediment administratiu el fet de visitar un professional sanitari per buscar la 
baixa o l'alta laboral, un certificat mèdic o qualsevol paper de caire administratiu (no inclou 
receptes). 

 
 
 

O. Atenció primària i urgències 
 

Pregunta Instruccions 

GENERAL Tot aquest apartat tracta sobre metges/esses i centres d’atenció primària, és a dir metges de 
capçalera i de medicina general. 

Així doncs, quan es parla del seu metge/essa, vol dir metge/essa de capçalera i quan es parla 
de centre, vol dir centre d’atenció primària o centre on atén el seu metge/essa de capçalera 

112 Aquesta pregunta es refereix a si la persona entrevistada té un metge de capçalera o un 
centre de primària al que s’adreça quan està malalta i sap on trobar-lo i qui és. La persona 
que sap que té un metge al seu CAP perquè li pertoca, però no hi ha anat mai, es considera 
que no té metge de capçalera 

Si la persona diu que NO té un metge de capçalera o un centre al que vagi habitualment, se li 
demanarà si hi ha anat a un d’aquests metges o centre en els últims 12 mesos a Espanya. En 
cas afirmatiu, respondrà les preguntes següents en relació amb aquest metge o centre. 

Si la persona diu que no hi ha anat o que va ser fora d’Espanya, s’anotarà un NO al filtre i 
passarà a la pregunta 127 

 

114 Amb aquesta pregunta es tracta de saber en quin tipus de centre visita el seu metge/essa 
habitualment. 
Les persones que tenen més d’un metge/essa de capçalera (per exemple, el de la seguretat 
social i el de la mútua privada) només poden donar una resposta: el que considerin més 
important o aquell al que acudeixen en situacions de malaltia important. Si acudeixen al de la 
seguretat social només per tràmits administratius o per demanar receptes, s’haurà de 
consignar el privat. 

Les preguntes següents (de la 115 a la 126) es referiran sempre a aquest metge/essa. 

115 Si no ho recorda, recollir una resposta el més aproximada possible  

Es tracta de saber el nombre de vegades que ha anat a aquest centre per veure al metge 
de capçalera. Si ha anat al centre per veure altres professionals o per fer altres gestions, no 
es comptabilitzaran en aquesta pregunta. 

Si una persona sap que té un metge de capçalera nou, però no hi ha anat mai, haurà de 
valorar l’anterior.  

Si a una persona li han canviat el metge al llarg de l’últim any i s’ha visitat, per exemple, 1 
vegada amb el nou i 4 vegades amb l’anterior, anotarà i valorarà només les visites amb el nou. 
Si no pot valorar-lo, s’anotarà a NS   

Si en alguna de les visites al seu metge de capçalera, s’ha trobat amb un suplent (per 
vacances, etc), haurà de comptar la visita com a una més, però valorarà al seu metge habitual 
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116 Si no ho recorda, recollir una resposta el més aproximada possible 

117-126 En aquestes preguntes es tracta de conèixer la valoració del metge de capçalera o el centre 
de primària assenyalat a la pregunta 113, és a dir de la Seguretat Social, d’una assegurança o 
particular. 

Els enunciats de les preguntes s’han de llegir acuradament. 

S’han de llegir totes les possibilitats de resposta establertes i recollir la resposta final ajudant 
la persona entrevistada a situar-se en el seu nivell d’opinió exacte. 

Si una persona no sap què contestar a una pregunta determinada, s’anotarà NS a la 
penúltima casella. La possibilitat NP (No Pertinent) s’utilitzarà si la persona no ha acudit mai a 
un especialista (pregunta 124) 

 
 
 

P. Hospitalitzacions 
 

Pregunta Instruccions 

131 Aquest mòdul d'hospitalitzacions es refereix als 12 últims mesos. 

Es considera hospitalització la permanència a l'hospital durant un període de temps que 
inclou com a mínim una nit i el temps que correspondria al subministrament d'una menjada 
principal (dinar o sopar). 

Una estada de 24 o més hores en un servei d'urgències es considera un ingrés hospitalari.  

Queden excloses d'aquesta definició les sessions de diàlisi, encara que es facin de nit. 

133 Es tracta de saber si algun ingrés de l’últim any (no només l’últim) ha estat per part   

135 Aquesta pregunta es refereix a l’ÚLTIM ingrés hospitalari dels últims 12 mesos.  
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Q. Pràctiques preventives 
 

Pregunta Instruccions 

137 Pressió arterial és la mesura que es pren amb un estri inflable al voltant del braç. 

140 Aquesta pregunta es fa a totes les persones, encara que no es facin controls periòdics de la 
pressió. 

141 Quan es parla de colesterol es refereix al nivell de colesterol en la sang. 

142 Aquesta pregunta es fa a totes les persones, encara que no es facin controls periòdics del 
colesterol. 

143  Una mamografia és una radiografia de les mames. 

146 Una citologia vaginal o Papanicolau és una prova que es fa per detectar malalties del coll de 
l’úter o de la matriu, consistent a agafar una mostra de fluix vaginal per analitzar-lo 
posteriorment. 

149, 149B Aquesta pregunta és especialment delicada per la qual cosa no es farà si la parella hi és 
present. En aquest cas, s’anotarà un 3. Si hi ha algun altre familiar, la pregunta es farà però 
s’anotarà la situació al full d’observacions (pregunta 191).  

Tanmateix, davant qualsevol tipus de dubte sobre la relació de la persona entrevistada amb 
altres persones presents, prevaldrà el criteri de cautela i no es farà la pregunta. 

La pregunta es farà a totes les dones, fins i tot les que no viuen en parella. Pot ser que tinguin 
parella que no viu amb ella o que n’hagin tingut al llarg dels últims 12 mesos. 
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R. Estils de vida: Activitat física 
 

Pregunta Instruccions 

150 Es considera activitat física la realitzada al llarg de tot un dia no festiu, com a mitjana, tenint 
en compte tant l'activitat laboral com l'activitat extralaboral (desplaçaments, activitat 
domèstica, etc.). No s'hi inclouen les activitats esportives ni de lleure.  

Cal insistir a incloure la resposta en les categories 1 a 4 i deixar la categoria 5 (altres) per a 
situacions clarament no delimitades i que cal especificar. 

151 Es vol saber quants dies ha caminat la persona entrevistada tant si ho ha fet per motius 
laborals com de lleure 

152 S’ha d’establir la mitjana de minuts que la persona ha caminat durant els dies de la setmana 
de referència en què ho ha fet.  

Si ha caminat una hora un dia i 30 minuts un altre dia, la mitjana d’hores serà 45 minuts per 
dia que ha caminat. 

153,155 El concepte d’activitat física i esportiva en aquesta pregunta és molt ampli i es refereix a la 
realitzada en el temps de LLEURE. S’hi inclou qualsevol tipus d’esport practicat durant la 
setmana que comença el dilluns i acaba el diumenge anterior a la realització de l'entrevista.  

La inclusió en els apartats d'activitat física vigorosa o moderada es determina segons la llista 
d'esports que es citen com a exemple i que cal llegir a les persones entrevistades. En el cas 
que l'esport practicat no es trobi dins de la llista, l'enquestador/a l'ha d'incloure en l'apartat que 
contingui esports d'esforç físic similar o anotar-lo literalment per tal que els codificadors ho 
classifiquin. 

154, 156 S’ha d’establir la mitjana de minuts que la persona ha fet l’esport durant els dies de la setmana 
de referència en què ho ha fet.  

Si ha fet esport una hora un dia i 30 minuts un altre dia, la mitjana d’hores serà 45 minuts per 
dia que ha practicat esport. 

 
 
 



 232

 

S. Estils de vida: Alcohol i drogues 
 

Pregunta Instruccions 

158-162 Aquestes preguntes es fan a les persones que han consumit alcohol durant els últims 12 
mesos i el seu nivell de consum es refereix exclusivament a aquest període 

Una consumició seria l’equivalent a una mesura mínima de les begudes esmentades, és a dir, 
una canya, un got de vi, una copa de cava o un xupito de licor. 

158-159 Les begudes indicades són els exemples més comuns. Altres tipus de beguda amb alcohol 
s'han d'incloure en la categoria més adequada segons la seva graduació alcohòlica. 

Cal fer la pregunta per a cadascuna de les begudes o grups de begudes. 

Pel que fa a aquestes preguntes, es consideren dies feiners únicament dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous (no festius).  

159 La pregunta fa referència al que beu habitualment un dia feiner (només UN). Si la quantitat 
consumida oscil·la molt, la persona ha de fer una mitjana del que és habitual en un dia feiner. 

160-161 En aquesta pregunta s’entén com a cap de setmana divendres + dissabtes + diumenge.  

161 La pregunta fa referència al que beu habitualment un CAP DE SETMANA sencer Si la 
quantitat consumida oscil·la molt, la persona ha de fer una mitjana del que és habitual durant 
els caps de setmana. 

162 La persona entrevistada ha de comptabilitzar el nombre d’ocasions en que ha pres 5 o més 
consumicions d’alcohol (considerant les mesures mínimes) en una única ocasió (un matí, una 
tarda, una nit) durant l’últim any 

163, 164, 165 Remarqueu els diferents períodes temporals: al llarg de tota la vida, durant l’últim any i durant 
els últims 30 dies. 

No s’estableixen filtres. Encara que responguin que no han pres mai una determinada 
substància, convé recordar si no ho han fet en els últims 12 mesos o 30 dies. Exemple: No ha 
pres mai, així doncs no n’ha pres durant aquest any? Ni durant l’últim mes?  

 
 
 
 

T. Seguretat viària 
 

Pregunta Instruccions 

166,167 El període recordatori és l’ÚLTIM MES. 

La pregunta 167 només es fa si la persona ha contestat Sí a alguna de les possibilitats de la 
pregunta 166. 

168,169 El període recordatori és l’ÚLTIM MES. 

La pregunta 169 només es fa si la persona ha contestat Sí a alguna de les possibilitats de la 
pregunta 168. 

Es pot viatjar al seient del davant com a conductor o com a acompanyant. 
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U. Estils de vida: Tabac 
 

Pregunta Instruccions 

170 Amb aquesta pregunta es vol diferenciar els fumadors diaris dels ocasionals o els no 
fumadors. 

Cal seguir detalladament les instruccions-filtre. 

171 En aquesta pregunta es diferencia si les persones exfumadores havien fumat diàriament 
(respostes 4 i 5) o ocasionalment (respostes 2 i 3). I, dins d'aquestes possibilitats, si ho havien 
fet durant un període inferior o superior a 6 mesos.  

Cal seguir detalladament les instruccions-filtre. 

173-179 Quan es demana informació sobre la quantitat de cigarretes amb filtre i sense filtre, s’han de 
comptabilitzar també les cigarretes lligades a ma distingint les que són amb filtre de les sense 
filtre. Després només s’ha de recollir el total de cigarretes lligades a ma. Es a dir una persona 
pot fumar 3 cigarretes amb filtre, 0 sense filtre i de les cigarretes amb filtre 2 poden ser 
lligades a ma. La qual cosa quedaria recollida en el qüestionari de la següent manera. 

Cigarretes amb filtre       3 

Cigarretes sense filtre     0 

Cigarretes lligades a ma 2 

En total fuma 3 cigarretes diàries.  

179 La persona ha de dir quant fumava considerant el moment en què l’hàbit era més intens. Per 
exemple, si una persona fumava un paquet de cigarretes i va deixar el tabac progressivament 
fins arribar a 6 cigarretes diàries, caldrà anotar el paquet de cigarretes. 

180 Li arriba el fum del tabac o sent la seva olor  

181 No es compta la persona entrevistada si fuma 

183 No es compta la persona entrevistada si fuma 

184 Remarqueu que aquesta pregunta no té en compte els períodes d’exposició al fum 
considerats a la pregunta anterior (al treball i a casa), sinó a altres llocs com a bars, 
associacions, discoteques o altres llocs. 

Es diferencia entre dies feiners i caps de setmana 
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Pregunta de recontacte per a l’Anàlisi de sang 
 

Pregunta Instruccions 

RECONTACTE Un cop finalitzada l’entrevista es realitzarà aquesta pregunta que s’ha de llegir literalment i de 
manera pausada.  

Es farà a totes les persones entrevistades de 6 anys o més. 

S’ha d’insistir en lo important de la seva participació per conèixer l’estat de salut de la població 
de Barcelona en relació a aquests contaminants, per a partir dels resultats establir i prioritzar 
polítiques públiques. 

Quan sigui afirmativa la resposta, es tindrà especial cura en confirmar el número de telèfon, 
l’adreça i les dades que permetin el contacte posterior. 

Als que han contestat afirmativament se’ls explicarà: 

 Que a una part de les persones que han contestat l’entrevista se’ls hi farà, dins del 
mateix estudi, una anàlisi de sang   

 En què consisteix l’anàlisi de sang:  

És 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). 

A banda d’això trauran resultats del nivell de colesterol i trigicèrids. 

 Com es fa l’Examen de salut:  

L’anàlisi es realitzarà a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) – Hospital 
del Mar. 

Prèviament 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. 

 Accés als resultats 

Els resultats de la prova li arribaran en el termini que es determini en el moment de 
la revisió.  

 Com obtenir més informació:  

Si la persona desitja més informació, pot trucar al telèfon 93 202 77 72  de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Comentaris detallats a les preguntes del                
QÜESTIONARI PER A MENORS 
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Les instruccions que s’enumeren a continuació són complementàries de les esmentades fins ara en les preguntes 
del qüestionari general que són comunes. 
 
 

GENERAL 
 

El qüestionari de menors per a informador indirecte s’ha d’administrar sempre que la persona seleccionada tingui de 0 a 14 
anys. Les de 15 anys o més hauran de contestar el qüestionari general. 

La persona informadora més adient acostuma a ser la mare. Així doncs, només podrà contestar una altra persona quan 
aquesta sigui la responsable principal del nen o la nena. 

 
 
 
 

A. Context familiar i de l’habitatge 
 

Pregunta Instruccions 

General Aquest apartat recull exclusivament dades de la persona informadora i de l’estructura familiar on 
viu el menor, que normalment coincidirà amb la de la persona informadora. 

1 La possibilitat de resposta 3. No se n’ocupa habitualment s’estableix per a casos excepcionals 
(períodes en què, habitualment, la mare no pot ocupar-se directament del menor i aquest està a 
càrrec d’una altra persona). En qualsevol cas, la persona que contesti ha de conèixer bé l’estat 
de salut i la utilització dels serveis sanitaris en els darrers 12 mesos. Si no és el cas, és 
preferible demanar un suplent. 

7, 8, 9, 10 La taula que recull aquestes preguntes funciona de manera similar a la del qüestionari general.  

La segona línia es reserva exclusivament per recollir les dades de la persona informadora, 
responsable de la cura del nen o la nena (sempre que aquesta visqui a la mateixa llar).  

Si el nen o nena viu una temporada amb la seva mare i una altra amb el seu pare, es prendrà 
nota de la llar on visqui més temps o durant tot el curs escolar. Si no és el cas, es prendrà nota 
de la llar on visqui en el moment de l’entrevista. 

7 Degut a l’edat del menor s’han incorporat tipus de parentiu propis de famílies joves com ara la 
parella del pare o de la mare que no comparteix maternitat o paternitat 

10 La primera casella d’aquesta pregunta es reserva per marcar el cas (força improbable) de que el 
menor sigui la persona de referència de la llar. 

11, 12, 13 Aquestes preguntes només s’han de fer si la persona informadora no viu a la llar. Situació que, 
com s’ha dit, forma part de casos excepcionals. 
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B. Dades sociodemogràfiques 
 

Pregunta Instruccions 

General Aquest apartat recull les dades sociodemogràfiques del menor, del seu pare i de la seva mare, 
encara que no visquin a la mateixa llar. 

22  Aquesta pregunta s’adreça als menors que no acudeixen de manera habitual a cap centre de 
formació o escola bressol durant l’any o el curs escolar. No es comptabilitzen els períodes de 
vacances. 

Tampoc es considera que el nen vagi a la guarderia, si ho fa de manera puntual, en dies 
concrets en què la persona o persones que en tenen cura habitualment no ho poden fer.  

23 A l’igual que a la pregunta anterior, es tracta de saber qui s’ocupa del nen durant els dies de 
cada dia i de manera habitual. 

24 a 30 Aquestes preguntes es refereixen a la mare del menor, encara que no visqui amb ell. 

Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 24 a 33 del qüestionari 
general. 

Si la mare ha mort, s’anotarà la circumstància a la pregunta 25 i només es faran les preguntes 
sobre la última feina que van tenir si les circumstàncies ho permeten. 

31 a 37 Aquestes preguntes es refereixen al pare del menor, encara que no visqui amb ell 

Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 24 a 33 del qüestionari 
general 

Si el pare ha mort, s’anotarà la circumstància a la pregunta 32 i només es faran les preguntes 
sobre la última feina que van tenir si les circumstàncies ho permeten. 

38 Es tracta de conèixer el volum d’ingressos totals del CONJUNT de la FAMÍLIA que comparteix la 
mateixa llar. Parlem d’ingressos BRUTS ANUALS, és a dir el que es declara a Hisenda o es 
declararia si es fes una declaració conjunta 

 
 
 
 
 

C. Cobertura sanitària 
 

Pregunta Instruccions 

39 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a la pregunta 48 del qüestionari 
general. 

 La mútua pagada per l’empresa d’un dels pares del menor només es considera afirmativament 
si la cobertura es fa extensiva al nen o nena. 

Recordem que no s’inclouen les mútues obligatòries d’accidents escolars o de federacions 
esportives. 
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D. Estat de salut i morbiditat percebuda 
 

Pregunta Instruccions 

43 En el cas dels nadons, s’han de comptabilitzar les hores de son reals (no pas les passades al 
bressol) de tota la jornada (dia + nit).  

La persona informadora haurà de fer un càlcul mitjà per dia. 

44 Anoteu en quilos,  tot arrodonint <0,5 = 0;  ≥0,5 = 1; Exemple: 38,5 = 39; 38,3 = 38 

45 Anoteu en centímetres, tot arrodonint  <0,5 = 0; ≥0,5 = 1; Exemple: 80,5 = 81; 80,3 = 80 

47 L’enuresis serà un trastorn si la persona informadora contesta afirmativament. Cal tenir en 
compte, però, que si el menor porta bolquers perquè correspon a la seva edat no seria cap 
trastorn 

50 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a la pregunta 58 del qüestionari general 

 
 
 
 

E. Accidents 
 

Pregunta Instruccions 

General Com que sovint els nens pateixen més cops o caigudes que els adults, recordem que s’entén 
per accident qualsevol succés imprevist que hagi produït una restricció en l’activitat habitual 
dels menors o que hagi requerit assistència sanitària  

51 a 54 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 61 a 64 del qüestionari 
general 

 
 
 
 

F. Ús de medicaments 
 

Pregunta Instruccions 

55 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a la pregunta 65 del qüestionari general 

 
 
 
 

G. Restricció de l’activitat (darrers 15 dies) 
 

Pregunta Instruccions 

56, 57, 58 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 66 a 68 del qüestionari 
general tot incorporant els filtres específics 

56 En el cas dels nadons, s’ha de comptar com a dia de llit, si han estat més hores de les habituals 
al bressol per causa de malaltia, malestar o problema de salut. 
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H. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos) 
 

Pregunta Instruccions 

59 a 62 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 69 a 72 del qüestionari 
general  

 
 
 

I. Discapacitats 
 

Pregunta Instruccions 

63 a 72 Les instruccions són les mateixes que les corresponents a les preguntes 73 a 83 del qüestionari 
general. 

Recordem que no es consideren discapacitats les limitacions atribuïbles a l'edat dels menors, 
com per exemple la limitació per caminar dels nens menors de 2 anys, les limitacions de 
comunicació, de comprensió, per sortir de casa o altres activitats dels menors de 6 anys, etc. 

 
 
 

J. Salut mental 
 

Pregunta Instruccions 

74 Aquesta pregunta es refereix al comportament del menor durant els últims 6 mesos.  

S’han de llegir acuradament les possibilitats de resposta. 

 
 
 

K. Qualitat de vida 
 

Pregunta Instruccions 

75 Aquesta pregunta es refereix a la situació del menor durant la última setmana.  

S’han de llegir acuradament les possibilitats de resposta 

76 Aquesta pregunta es refereix a la situació del menor durant les 4 últimes setmanes.  

S’han de llegir acuradament les possibilitats de resposta 

 
 



 240

 

L. Visites mèdiques en els darrers 12 mesos 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Les instruccions genèriques són les mateixes que les corresponents a l’apartat M del 
qüestionari general 

77 Aquesta pregunta es refereix als últims 12 mesos. Cal llegir tots i cadascun dels ítems. 

Si la nena és molt petita es preguntarà també si ha anat al ginecòleg/oga o llevador/a. En 
aquest cas, però, s’emprarà una fórmula indirecta com ara: al ginecòleg no ha anat, oi? Això 
sí, cal esperar i confirmar la resposta 

79 Es refereix només a la última visita. Tot i així, li han pogut tractar de diversos problemes, per tant 
s’han de llegir tots.  

 
 
 

M. Visites mèdiques en els darrers 15 dies 
 

Pregunta Instruccions 

80 a 86 Les instruccions d’aquestes preguntes són les mateixes que les corresponents a les preguntes 
103 a 109 del qüestionari general 

 
 
 

N. Atenció primària i urgències 
 

Pregunta Instruccions 

89 a 106 Les instruccions d’aquestes preguntes són, a grans trets, les mateixes que les corresponents a 
les preguntes 112 a 126 del qüestionari general 

110 Es considera que és el mateix nen qui ha decidit anar al servei d’urgències quan és ell qui ho 
ha demanat directament a un adult, encara que després sigui l’adult qui el porti. Lògicament 
aquesta opció només és possible quan el nen és una mica gran 

 
 
 

O. Hospitalitzacions 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Mateixes instruccions que l’apartat P del qüestionari general. 

111 En el cas dels nadons no es consideren dies d’hospitalització els que ha passat a l’hospital amb 
motiu del seu naixement, tret de què hagin tingut complicacions de salut o hagin estat a la 
incubadora. 
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P. Estils de vida: Activitat física i pràctiques preventives 
 

Pregunta Instruccions 

Genèric Mateixes instruccions que l’apartat P del qüestionari general 

116 Aquesta pregunta es fa en relació amb les 4 últimes setmanes.  

117 Aquesta pregunta es fa en relació amb l’ultima setmana. 

 
 
 

Q. Estils de vida: Alimentació 
 

Pregunta Instruccions 

121 La pregunta es refereix a la última vegada que el nen/a ha pres llet materna DEFINITIVAMENT. 

Si el nen/a encara en pren s’anotarà 0. Encara rep llet materna. 

L’edat s’expressarà sempre en mesos tot convertint, si s’escau, els anys en mesos (19 mesos, 
34 mesos, etc. 

122 La pregunta es refereix a la PRIMERA VEGADA que va prendre aigua, infusions, etc. 

Si el nen encara no ha començat a en prendre, s’anotarà 0.  

123 La pregunta es refereix a la PRIMERA VEGADA que va prendre llet no materna. 

Si el nen encara no ha començat a en prendre o no n’ha pres mai, s’anotarà 0. 

124 La pregunta es refereix a la PRIMERA VEGADA que va prendre aliments sòlids o semisòlids 

Si el nen encara no ha començat a en prendre, s’anotarà 0. 

 
 

Pregunta de recontacte per a l’Examen de Salut 
 

Pregunta Instruccions 

 Aquesta pregunta es farà només als nens de 6 anys o més 

 



Annex 6. 
Manual de codificació

Manual de l’Enquesta 
de Salut de Barcelona 2006



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enquesta de Salut de Barcelona 2006 

Manual de Codificació 
 

Març 2006 

 



 244

 

TAULA DE PORTADA 

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

-- NUM 1,2,3,4 Número de qüestionari 

Numeració correlativa 1 a 3.000  
 

-- REG  Regió Sanitària 
1. Lleida – Pirineus 6. Barcelonès-Nord Maresme 
2. Tarragona 7. Centre 
3. Terres de l’Ebre 8. Barcelona ciutat 
4. Girona  
5. Costa de Ponent 9. No consta  
 

 GTS  GTS 

1 a 38 
 

-- MUNI  Municipi de residència 

Classificació a 6 dígits IDESCAT (Annex 1) 
Pendent municipis a 6 dígits  
999999. No consta 
 

-- DIST 5,6 Districte de Barcelona 

00. NP (residents fora de Barcelona) 
De l’01 al 10 
 

-- ENQ 7,8,9 Enquestador 

Cada enquestador tindrà un codi numèric  
 
001.   006.   011.  Etc. 
002.   007.  012.  
003.  008.  013.  
004.  009.  014.  
005.  010.  015.  
 

-- DIA 10,11 Dia de l’entrevista 

De l’01 al 31 
99. No consta 
 

-- MES 12,13 Mes de l’entrevista 

01. Gener 04. Abril 07. Juliol 10. Octubre 
02. Febrer 05. Maig 08. Agost 11. Novembre 
03. Març 06. Juny 09. Setembre 12. Desembre 
99. No consta 
 

-- ANY  Any de l’entrevista 

5. 2005 
6. 2006 
9. No consta 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

- HORA  14,15,16,17 Hora d’inici de l’entrevista 

Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835 
9999. No consta 
 

-- TITULAR 18 Titular 

0. Titular 4. Suplent 4 
1. Suplent 1 5. Suplent 5 
2. Suplent 2 6. Suplent 6 
3. Suplent 3 7. Suplent 7 
 

-- TIPUS 19 Tipus de qüestionari 

1. General català 
3. Informador indirecte català 
 

-- MOTIND 20 Motiu qüestionari indirecte 

0. NP (no s’ha emprat informador indirecte) 
1. Problemes d’idioma 
2. Incapacitat permanent de la unitat mostral 
3. Incapacitat temporal de la unitat mostral 
4. Altres especificats 
9. NS/NC 
 

-- TABAC  Submostra Tabac 

1. Sí 
2. No 
 

 
 
 

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE 

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

1 V1 21 Sexe unitat mostral 

1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

2 V2 22,23 Edat unitat mostral 

Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 
 

3 V3.1 24,25 Dia de naixement 

De l’01 al 31 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

3 V3.2 26,27 Mes de naixement 

01. Gener 04. Abril 07. Juliol 10. Octubre 
02. Febrer 05. Maig 08. Agost 11. Novembre 
03. Març 06. Juny 09. Setembre 12. Desembre 
99. NS/NC 
 

3 V3.3 28,29,30,31 Any de naixement 

Codifiqueu l’any sencer 
9999. NS/NC 
 

4 V4 32,33 Nombre persones llar 

Codifiqueu nombre de persones segons resposta 
99. NC 
 

8 V8.0 34 Unitat mostral CF 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5 35,36 Parentiu persona informadora 

Blanc = qüestionari general 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6 37 Sexe Persona informadora 

Blanc = qüestionari general 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7 38,39 Edat Persona informadora 

Blanc = qüestionari general 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
00. Menys d’1 any. 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8 40 CF Persona informadora 

Blanc = qüestionari general 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

5 V5.1 41,42 Parentiu membre 1 

Blanc = no hi ha membre 1 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6.1 43 Sexe membre 1 

Blanc = no hi ha membre 1 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7.1 44,45 Edat membre 1 

Blanc = no hi ha membre 1 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8.1 46 CF membre 1 

Blanc = no hi ha membre 1 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-2 47,48 Parentiu membre 2 

Blanc = no hi ha membre 2 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-2 49 Sexe membre 2 

Blanc = no hi ha membre 2 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-2 50,51 Edat membre 2 

Blanc = no hi ha membre 2 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

8 V8-2 52 CF membre 2 

Blanc = no hi ha membre 2 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-3 53,54 Parentiu membre 3 

Blanc = no hi ha membre 3 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-3 55 Sexe membre 3 

Blanc = no hi ha membre 3 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-3 56,57 Edat membre 3 

Blanc = no hi ha membre 3 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-3 58 CF membre 3 

Blanc = no hi ha membre 3 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-4 59,60 Parentiu membre 4 

Blanc = no hi ha membre 4 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-4 61 Sexe membre 4 

Blanc = no hi ha membre 4 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

7 V7-4 62,63 Edat membre 4 

Blanc = no hi ha membre 4 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-4 64 CF membre 4 

Blanc = no hi ha membre 4 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-5 65,66 Parentiu membre 5 

Blanc = no hi ha membre 5 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-5 67 Sexe membre 5 

Blanc = no hi ha membre 5 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-5 68,69 Edat membre 5 

Blanc = no hi ha membre 5 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-5 70 CF membre 5 

Blanc = no hi ha membre 5 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-6 71,72 Parentiu membre 6 

Blanc = no hi ha membre 6 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 



 250

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

6 V6-6 73 Sexe membre 6 

Blanc = no hi ha membre 6 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-6 74,75 Edat membre 6 

Blanc = no hi ha membre 6 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-6 76 CF membre 6 

Blanc = no hi ha membre 6 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-7 77,78 Parentiu membre 7 

Blanc = no hi ha membre 7 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-7 79 Sexe membre 7 

Blanc = no hi ha membre 7 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-7 80,81 Edat membre 7 

Blanc = no hi ha membre 7 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-7 82 CF membre 7 

Blanc = no hi ha membre 7 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

5 V5-8 83,84 Parentiu membre 8 

Blanc = no hi ha membre 8 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-8 85 Sexe membre 8 

Blanc = no hi ha membre 8 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-8 86,87 Edat membre 8 

Blanc = no hi ha membre 8 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-8 88 CF membre 8 

Blanc = no hi ha membre 8 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-9 89,90 Parentiu membre 9 

Blanc = no hi ha membre 9 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-9 91 Sexe membre 9 

Blanc = no hi ha membre 9 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-9 92,93 Edat membre 9 

Blanc = no hi ha membre 9 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 



 252

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

8 V8-9 94 CF membre 9 

Blanc = no hi ha membre 9 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-10 95,96 Parentiu membre 10 

Blanc = no hi ha membre 10 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-10 97 Sexe membre 10 

Blanc = no hi ha membre 10 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-10 98,99 Edat membre 10 

Blanc = no hi ha membre 10 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-10 100 CF membre 10 

Blanc = no hi ha membre 10 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-11 101,102 Parentiu membre 11 

Blanc = no hi ha membre 11 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-11 103 Sexe membre 11 

Blanc = no hi ha membre 11 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

7 V7-11 104,105 Edat membre 11 

Blanc = no hi ha membre 11 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-11 106 CF membre 11 

Blanc = no hi ha membre 11 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-12 107,108 Parentiu membre 12 

Blanc = no hi ha membre 12 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-12 109 Sexe membre 12 

Blanc = no hi ha membre 12 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-12 110,111 Edat membre 12 

Blanc = no hi ha membre 12 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-12 112 CF membre 12 

Blanc = no hi ha membre 12 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-13 113,114 Parentiu membre 13 

Blanc = no hi ha membre 13 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

6 V6-13 114 Sexe membre 13 

Blanc = no hi ha membre 13 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-13 116,117 Edat membre 13 

Blanc = no hi ha membre 13 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-13 118 CF membre 13 

Blanc = no hi ha membre 13 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

5 V5-14 119,120 Parentiu membre 14 

Blanc = no hi ha membre 14 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-14 121 Sexe membre 14 

Blanc = no hi ha membre 14 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-14 122,123 Edat membre 14 

Blanc = no hi ha membre 14 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-14 124 CF membre 14 

Blanc = no hi ha membre 14 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

5 V5-15 125,126 Parentiu membre 15 

Blanc = no hi ha membre 15 

01. Espòs/osa o parella 06. Germà o germana 
02. Fill o filla 07. Sogre o sogra 
03. Pare o mare 08. Gendre o nora 
04. Avi o àvia 09. Altres familiars 
05. Net o neta 10. Altres no familiars 
99. NS/NC 
 

6 V6-15 127 Sexe membre 15 

Blanc = no hi ha membre 15 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

7 V7-15 128,129 Edat membre 15 

Blanc = no hi ha membre 15 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NS/NC 
 

8 V8-15 130 CF membre 15 

Blanc = no hi ha membre 15 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

A VA 131,132 Hores dedicades per l’informador 

Blanc = qüestionari general 
Codifiqueu número d’hores 
99. NS/NC 
 

B VB 133 Sexe de l’informador 

Blanc = qüestionari general 
0. NP (viu a la llar) 
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

C VC 134,135 Edat de l’informador 

Blanc = qüestionari general 
Codifiqueu anys 
00. NP (viu a la llar) 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

D VD 136,137 Relació de l’informador 

Blanc = qüestionari general 
00. NP (viu a la llar) 
01. Mare 
02. Pare 
03. Àvia 
04. Avi 
05. Espòs o parella 
06. Un altre familiar 
07.Tutor o responsable no familiar 
08. Una persona dels serveis socials 
09. Una persona contractada 
10. Una altra relació. Especificar:_______________ 
99. NS/NC 
 

9 V9 138 Discapacitats a la llar 

Blanc = qüestionari indirecte 
00. NP (viu sol) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

10 V10 139,140 Cura menors 

Blanc = qüestionari indirecte 
00 = NP (no hi ha menors + viu sol) 
01. La persona entrevistada 
02. La seva parella 
03. Entrevistat + la seva parella 
04. Entrevistat + algú diferent a la seva parella 
05. Entrevistat + una persona contractada 
06. Una altra persona de la llar que no és la seva parella 
07. Una persona contractada 
08. Elles mateixes  
09. Els serveis socials 
10-98. Altres situacions 
99. NS/NC 
 

11 V11 141,142 Cura majors 

Blanc = qüestionari indirecte 
00. NP (no hi ha majors + viu sol)) 
01. La persona entrevistada 
02. La seva parella 
03. Entrevistat + parella 
04. Entrevistat + algú no parella 
05. Entrevistat + persona contractada 
06. Altra persona de la llar no parella 
07. Persona contractada 
08. Elles mateixes  
09. Serveis socials 
10-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

12 V12 143,144 Cura discapacitats 

Blanc = qüestionari indirecte 
00. NP (no hi ha discapacitats + viu sol)) 
01. La persona entrevistada 
02. La seva parella 
03. Entrevistat + parella 
04. Entrevistat + algú no parella 
05. Entrevistat + persona contractada 
06. Altra persona de la llar no parella 
07. Persona contractada 
08. Elles mateixes  
09. Serveis socials 
10-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

13 V13 145,146 Cura tasques domèstiques 

Blanc = qüestionari indirecte 
00. NP (viu sol) 
01. La persona entrevistada 
02. La seva parella 
03. Entrevistat + parella 
04. Entrevistat + algú no parella 
05. Entrevistat + persona contractada 
06. Altra persona de la llar no parella 
07. Persona contractada 
08. Serveis socials 
09-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

14 V14 147 Persona contractada 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

15 V15-1 148,149 Hores domèstiques feiner 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. Cap hora 
1. Una hora o menys 
Codifiqueu nombre d’hores  
99. NS/NC 
 

15 V15-2 150,151 Hores domèstiques cap de setmana 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. Cap hora 
1. Una hora o menys 
Codifiqueu nombre d’hores  
99. NS/NC 
 

16 V16 152 Nombre d’habitacions 

Codifiqueu nombre d’habitacions 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

17 V17-1 153 Dutxa, banyera 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-2 154 Aigua calenta 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-3 155 Calefacció 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-4 156 Ascensor 

0. NP (2 plantes o menys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-5 157 Rentadora 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-6 158 Rentaplats  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-7 159 Aire condicionat 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-8 160 Humitats persistents i/o mala ventilació 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-9 161 Insectes i/o rates o similars 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

17 V17-10 162 Fums, gasos o contaminació de l’aire de l’exterior 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

17 V17-11 163 Sorolls procedents de l’exterior 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

18 V18.1 164 Aigua d’aixeta per beure  

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
9. NS/NC 
 

19 V19.1 165 Aigua d’aixeta per cuinar 

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
4. No ho sap 
9. NS/NC 
 

18 V18.2 166 Aigua envasada per beure  

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
9. NS/NC 
 

19 V19.2 167 Aigua envasada per cuinar 

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
4. No ho sap 
9. NS/NC 
 

18 V18.3 168 Aigua de fonts per beure  

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
9. NS/NC 
 

19 V19.3 169 Aigua de fonts per cuinar 

1. Habitualment 
2. Ocasionalment 
3. Mai 
4. No ho sap 
9. NS/NC 
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B. Dades sociodemogràfiques 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

20 V20 170 Estat civil  

1. Solter 
2. Casat 
3. Vidu 
4. Separat 
5. Divorciat 
9. NS/NC 
 

21 V21.1 171 Lloc de naixement agrupat 

1. Municipi de residència 
2. Catalunya 
3. Resta d’Espanya 
4. Fora d’espanya 
9. NS/NC 
 

21 V21.2 172,173,174, 
175, 176 

Lloc de naixement 

0. Mateix municipi de residència 
Classificació a 5 dígits: municipis IDESCAT + províncies +països 
(Vegeu Annex 1) 
99999. NS/NC 
 

22 V22 177,178, 
179,180 

Any d’arribada a Espanya 

0. NP (nascut a Espanya) 
Codifiqueu l’any sencer 
9999. NS/NC 
 

23 V23.1 181 Discriminació assistència sanitària 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23 V23.2 182 Discriminació buscant feina 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

23 V23.3 183 Discriminació a la feina 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23 V23.4 184 Discriminació a casa 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23 V23.5 185 Discriminació en un lloc públic 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
9. NS/NC 
 

23B V23B.1 186 Discriminació sexe assistència sanitària 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23B V23B.2 187 Discriminació sexe buscant feina 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

23B V23B.3 188 Discriminació sexe a la feina 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23B V23B.4 189 Discriminació sexe a casa 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
8. NP (no s’ha trobat en aquesta situació) 
9. NS/NC 
 

23B V23B.5 190 Discriminació sexe en un lloc públic 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (nascut a Espanya) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Moltes vegades 
4. Constantment 
9. NS/NC 
 

24 V24 191,192 Nivell d’estudis UM 

01. No sap llegir ni escriure 
02. Primària incompleta 
03. Primària completa 
04. Primera etapa de secundària  
05. Batxillerat 
06. FP de grau mitjà 
07. FP de grau superior 
08. Universitaris de grau mitjà 
09. Universitaris de grau superior 
10. Universitaris de tercer cicle 
11-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

25 V25 193,194 Situació laboral UM 

01. Treballa 
02. Treballa, però té una baixa 
03. Aturat amb subsidi 
04. Aturat sense subsidi  
05. Feines de la llar 
06. Estudiant 
07. Incapacitat 
08. Jubilat per edat 
09. Jubilat anticipadament 
10-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

26 V26 195 Temps en atur 

0. NP (no aturat) 
1. 6 mesos o menys 
2. De > 6 a 12 mesos 
3. De > 1 a 2 anys 
4. De > 2 anys a 4 anys 
5. Més de 4 anys 
6. No ha treballat mai       
9. NS/NC 
 

27 V27 196,198, 
198,199 

Any de jubilació 

0. NP (no jubilat) 
Codifiqueu any sencer       
9999. NS/NC 
 

28 V28 200 Treball anterior UM 

0. NP (treballa o jubilat) 
1. Sí 
2. No       
9. NS/NC 
 
Les persones que no han treballat mai (resposta 6 de pregunta 26) es 
codificaran aquí com a No. 
 

29 V29 201,202 Motiu pèrdua de feina 

Blanc = No ha treballat mai 
0. NP (treballa o jubilat) 
1. Motius de salut 
2. Motius familiars 
3. Fi del contracte 
4. Canvis a l’empresa 
5. Acomiadament 
6-98. Altres motius especificats      
99. NS/NC 
 

30 V30 203,204,205 Activitat empresa UM 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu activitat a 3 dígits segons CCAE (Annex 2) 
999. NS/NC 
 

31 V31 206,207,208 Ocupació UM 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu ocupació a 3 dígits segons CCO (Annex 3) 
999. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

32 V32 209,210 Situació contractual UM 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. Funcionari/a 
2. Contracte indefinit 
3..Contracte < 6 mesos 
4. Contracte 6 mesos i menys de 12 
5. Contracte 1 any i menys de 2  
6. Contracte de 2 anys i més 
7. Contracte de durada no especificada  
8. Treballador ETT 
9. Treballa sense contracte 
10. Autònom sense assalariats 
11. Empresari amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari amb 10 o més treballadors 
13-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

33 V33 211 Treballadors a càrrec 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. No 
2. D’1 a 4 
3. De 5 a 10 
4. D’11 a 20 
5. Més de 20 
9. NS/NC 
 

34B V34B 212 Feines remunerades actualment 
0. NP (no treballa ara) 
Codifiqueu nombre de feines 
8. 8 feines o més 
9. NS/NC 
 

34 V34 213,214 Tipus de jornada 
0. NP (no treballa ara) 
1. Partida 
2. Contínua, al matí  
3. Contínua, a la tarda  
4. Contínua, a la nit 
5. Torns 
6. Irregular o variable  
7-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

35 V35 215 Flexibilitat horària 
0. NP (no treballa ara) 
1. Sí 
2. No  
9. NS/NC 
 

36 V36 216,217 Hores setmanals treballades 
0. NP (no treballa ara) 
Codifiqueu nombre d’hores 
98. 98 hores o més 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

37 V37 218 Satisfacció condicions laborals 
Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Molt satisfet 
2. Satisfet 
3. Insatisfet 
4. Molt insatisfet 
9. NS/NC 
 

38 V38.1 219 Soroll 
Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.2 220 Pols 
Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 

 
38 V38.3 221 Moure coses 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.4 222 Moviments repetitius 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.5 223 Feina poc variada 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

38 V38.6 224 Treballar al seu aire 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.7 225 Treballar massa 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.8 226 Males relacions amb companys 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara o no té companys de feina) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.9 227 Males relacions amb caps 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara o no té superiors) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38 V38.10 228 Treballa sol 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no treballa ara) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. Sovint 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

38B V38B 229 Número de contractes darrer any 

Blanc = No treballa actualment 
0. Cap contracte + (valors 9 a 12 de P32 si només han tingut 1 feina) 
1. 1-2 contractes 
2. 3-5 contractes 
3. 6-10 contractes 
4. 11-20 contractes 
5. Més de 20 contractes 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

39 V39 230,231 Nivell d’estudis CF o parella 

0. NP (no hi ha CF o parella) 
1. No sap llegir ni escriure 
2. Primària incompleta 
3. Primària completa 
4. Primera etapa de secundària  
5. Batxillerat 
6. FP de grau mitjà 
7. FP de grau superior 
8. Universitaris de grau mitjà 
9. Universitaris de grau superior 
10. Universitaris de tercer cicle 
11-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

40 V40 232,233 Situació laboral CF o parella 
0. NP (no hi ha CF o parella) 
1. Treballa 
2. Treballa, però té una baixa 
3. Aturat amb subsidi 
4. Aturat sense subsidi  
5. Feines de la llar 
6. Estudiant 
7. Incapacitat 
8. Jubilat per edat 
9. Jubilat anticipadament 
10-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

41 V41 234 Treball anterior CF o parella 
0. NP (no hi ha CF o treballa) 
1. Sí 
2. No       
9. NS/NC 
 

42 V42 235,236,237 Activitat empresa CF o parella 
0. NP (no ni ha CF o no ha treballat mai) 
Codifiqueu activitat a 3 dígits segons CCAE (Annex 2) 
999. NS/NC 
 

43 V43 238,239,240 Ocupació CF o parella 
0. NP (no hi ha CF o no ha treballat mai) 
Codifiqueu ocupació a 3 dígits segons CCO (Annex 3) 
999. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

44 V44 241,242 Situació contractual CF o parella 
0. NP (no hi ha CF o no ha treballat mai) 
1. Funcionari/a 
2. Contracte indefinit 
3..Contracte < 6 mesos 
4. Contracte 6 mesos i menys de 12 
5. Contracte 1 any i menys de 2  
6. Contracte de 2 anys i més 
7. Contracte de durada no especificada  
8. Treballador ETT 
9. Treballa sense contracte 
10. Autònom sense assalariats 
11. Empresari amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari amb 10 o més treballadors 
13-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

45 V45 243 Treballadors a càrrec CF o parella 
0. NP (no hi ha CF o no ha treballat mai) 
1. No 
2. D’1 a 4 
3. De 5 a 10 
4. D’11 a 20 
5. Més de 20 
9. NS/NC 
 

46 V46 244,245 Ingressos individuals mensuals 

1. No té ingressos 
2. Menys de 300 € 
3. De 301 a 600 
4. De 601 a 900 € 
5. De 901 a 1.200 € 
6. De 1.201 a 1.500 € 
7. De 1.501 a 1.800 € 
8. De 1.801 a 3..000 € 
9. De 3.001 a 6.000 € 
10. Més de 6.000 € 
99. NS/NC 
 

47 V47 246,247 Ingressos familiars anuals 

1. Menys de 6.000 € 
2. De 6.001 a 9.000 € 
3. De 9.001 a 12.000 € 
4. De 12.001 a 15.000 € 
5. De 15.001 a 18.000 € 
6. De 18.001 a 30.000 € 
7. De 30.001 a 54.000 € 
8. De 54.001 a 90.000 € 
9. Més de 90.000 € 
99. NS/NC 
 

47B V47B 248 Preocupat per no poder menjar suficientment 

1. Si 
2. No 
9. NS/NC 
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C. COBERTURA SANITÀRIA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

48 V48.1 249 Seguretat Social, TSI 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.2 250 Mútua obligatòria per la SS 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.3 251 Mútua obligatòria per assegurança privada 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.4 252 Assegurança privada individual 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.5 253 Assegurança privada empresa 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.6 254 Iguala mèdica 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.7 255 Metges privats 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48.8 256 Altres assegurances sanitàries 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

49 V49  Serveis sanitaris emprats últims 12 mesos 

1. Cap  
2. Seguretat Social  
3. Assegurança a càrrec de la Mútua obligatòria 
4. Assegurança individual o d’empresa 
5. Metges particulars 
9. NC 
 



 270

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

50 V50  Satisfacció serveis sanitaris 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Molt satisfet 
2. Satisfet 
3. Insatisfet 
4. Molt insatisfet 
9. NC 
 

 
 
 

D. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

51 V51 257 Estat de salut 

1. Excel·lent 
2. Molt bona 
3. Bona 
4. Regular 
5. Dolenta 
9. NS/NC 
 

52 V52 258,259 Hores de son 

Blanc = NP (informador) 
D’1 a 24 
7h00 a 7h29= 07; 7h30 a 7h59= 08 
99. NS/NC 
 

53 V53 260,261,262 Pes 

Codifiqueu quilos 
50,5 quilos = 51 
999. NS/NC 
 

54 V54 263,264,265 Talla 

Codifiqueu centímetres 
999. NS/NC 
 

55 V55.1 266 Problemes per caminar 

1. No té 
2. En té alguns 
3. Fa llit 
9. NS/NC 
 

55 V55.2 267 Problemes per rentar-se o vestir-se 

1. No té 
2. En té alguns 
3. No pot 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

55 V55.3 268 Problemes per activitats quotidianes 

1. No té 
2. En té alguns 
3. No pot 
9. NS/NC 
 

55 V55.4 269 Dolors o malestars 

1. No en té 
2. En té moderats 
3. En té molts 
9. NS/NC 
 

55 V55.5 270 Està ansiós o deprimit 

1. No ho està 
2. Ho està moderadament 
3. Ho està molt 
9. NS/NC 
 

56 V56 271,272,273 Termòmetre 

Codifiqueu de 0 a 100 
999. NS/NC 
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E. MORBIDITAT CRÒNICA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

57 V57.1 274 Pressió alta 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.2 275 Infart de miocardi 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.3 276 Altres malalties del cor 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.4 277 Varices 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.5 278 Artrosi 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.6 279 Mal d’esquena cervical 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.7 280 Mal d’esquena lumbar 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.8 281 Al.lèrgies cròniques 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.9 282 Asma 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

57 V57.10 283 Bronquitis crònica 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.11 284 Diabetis 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.12 285 Úlcera 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.13 286 Problemes de pròstata 

0. NP (dona) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.14 287 Colesterol elevat 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.15 288 Cataractes 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.16 289 Problemes de pell 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.17 290 Restrenyiment crònic 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.18 291 Depressió i/o ansietat 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

57 V57.19 292 Altres trastorns mentals 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.20 293 Embòlia 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.21 294 Migranya 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.22 295 Mala circulació 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.23 296 Morenes 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.24 297 Tumors malignes 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.25 298 Osteoporosi 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.26 299 Anèmia 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.27 300 Problemes de tiroides 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57.28 301 Incontinència urinària 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

58 V58.1 302,303, 
304,305 

Trastorn crònic I 

0. NP (no en té) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

58 V58.2 306,307, 
308,309 

Trastorn crònic II 

0. NP (no en té o no en té més)) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

58 V58.3 310,311, 
312,313 

Trastorn crònic III 

0. NP (no en té o no en té més)) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

59 V59  Freqüència pèrdues orina 

1. Mai 
2. Menys d’un cop mes 
3. Algunes vegades mes 
4. Algunes vegades setmana 
5. Tots els dies 
9. NC 
 

60 V60  Quantitat orina 

0. NP (no se li escapa) 
1. Unes gotes 
2. Quantitat moderada 
3. Molta quantitat 
9. NC 
 

 
 
 

F. ACCIDENTS 

61 V61.1 314 Caigudes diversos nivells 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.1 315,316 Vegades caigudes diversos nivells 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.1 317 Caigudes diversos nivells 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

61 V61.2 318 Caigudes mateix nivell 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.2 319,320 Vegades caigudes mateix nivell 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.2 321 Caigudes mateix nivell 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.3 322 Cremades  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.3 323,324 Vegades cremades 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 

63 V63.3 325 Cremades 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.4 326 Cops  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.4 327,328 Vegades cops 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.4 329 Cops 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

61 V61.5 330 Intoxicacions 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.5 331,332 Vegades intoxicacions 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.5 333 Intoxicacions 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.6 334 Accidents trànsit passatger 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.6 335,336 Vegades accidents trànsit passatger 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.6 337 Accidents trànsit  passatger 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.7 338 Accidents trànsit vianant 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.7 339,340 Vegades accidents trànsit vianant 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.7 341 Accidents trànsit  vianant 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

61 V61.8 342 Agressions animals 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.8 343,344 Vegades agressions animals 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.8 345 Agressions animals 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.9 346 Talls 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.9 347,348 Vegades talls 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.9 349 Talls 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61.10 350 Altres accidents 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

62 V62.10 351,352 Vegades altres accidents 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

63 V63.10 353 Altres accidents 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

64 V64 354,355 Localització últim accident 

0. NP (no ha patit cap accident) 
1. Dins de casa 
2. Feina  
3. Desplaçament jornada laboral 
4. Escola  
5. Via pública (anant feina o escola) 
6. Via pública (fora de feina, escola) 
7. Centre esportiu 
8. Altre lloc d'esbarjo 
9-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

 
 

G. ÚS DE MEDICAMENTS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

65 V65.1 356 Aspirina 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.2 357 Tranquilitzants 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.3 358 Medicaments per aprimar-se 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.4 359 Antidepressius 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.5 360 Per a l’asma 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

65 V65.6 361 Per a l’al.lèrgia 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.7 362 Per a la tos 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.8 363 Antibiòtics 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.9 364 Per al cor 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.10 365 Per a la tensió arterial 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.11 366 Per al colesterol 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.12 367 Per a la diabetis 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

65 V65.13 368 Pastilles per dormir 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.14 369 Per a problemes de pell 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.15 370 Vitamines o minerals 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.16 371 Per a l’estòmac 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.17 372 Laxants 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.18 373 Per a la menopausa 

0. NP (home) 
1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.19 374 Anticonceptius 

0. NP (home) 
1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

65 V65.20 375 Per a problemes dels ulls 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.21 376 Per a problemes d’orella 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.22 377 Medicaments homeopàtics 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.23 378 Plantes medicinals de farmàcia 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.24 379 Plantes medicinals d’herboristeria 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

65 V65.25 380 Altres medicaments 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
BUIDATGE 
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H. RESTRICCIÓ D’ACTIVITAT (darrers 15 dies) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

66 V66 381 Llit últims 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

67 V67 382 Restricció act. principal últims 15 dies 

0. NP (no treballa, no mestressa, no estudiant) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

68 V68 383 Restricció act. habitual últims 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

 
 
 

I. RESTRICCIÓ D’ACTIVITAT (darrers 12 mesos) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

69 V69 384 Restricció act. principal 12 mesos 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

70 V70 385 Restricció act. habitual 12 mesos 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

71 V71 386,387, 
388,389 

Motiu restricció 12 mesos 

0. NP (no ha restringit activitat) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

72 V72 390 Restricció 12 mesos per accident 

0. NP (no ha restringit activitat) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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J. DISCAPACITATS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

73 V73 391 Limitació vista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

74 V74 392 Limitació oïda 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

75 V75 393 Limitació per parlar 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

76 V76 394 Limitació de comunicació 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77 395 Problemes de mobilitat 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

78 V78 396 Problemes per caminar 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

79 V79 397 Limitacions de moviment 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

80 V80 398 Dificultats activitats quotidianes 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

81 V81 399 Dependència d’un aparell 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

82 V82 400 Dificultats activitats bàsiques 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

83 V83 401 Limitació activitats domèstiques 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

84 V84.1 402 Dificultat menjar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.1 403 Ajut menjar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.2 404 Dificultat entrar i sortir del llit 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.2 405 Ajut entrar i sortir del llit 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.3 406 Dificultat anar al lavabo 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

85 V85.3 407 Ajut anar al lavabo 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.4 408 Dificultat vestir-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.4 409 Ajut vestir-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.5 410 Dificultat banyar-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.5 411 Ajut banyar-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.6 412 Dificultat afaitar-se 

0. NP (menor de 65 anys +dona)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.6 413 Ajut afaitar-se 

0. NP (menor de 65 anys + dona)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

84 V84.7 414 Dificultat pentinar-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.7 415 Ajut pentinar-se 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.8 416 Dificultat tallar-se ungles peu 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.8 417 Ajut tallar-se ungles peu 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.9 418 Dificultat cuinar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.9 419 Ajut cuinar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.10 420 Dificultat compra personal 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

85 V85.10 421 Ajut compra personal 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.11 422 Dificultat feines de casa 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.11 423 Ajut feines de casa 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.12 424 Dificultat utilitzar telèfon 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.12 425 Ajut utilitzar telèfon 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.13 426 Dificultat administrar diners 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.13 427 Ajut administrar diners 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

84 V84.14 428 Dificultat reconèixer persones 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.14 429 Ajut reconèixer persones 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.15 430 Dificultat aprendre i retenir 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.15 431 Ajut aprendre i retenir 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.16 432 Dificultat pujar i baixar escales 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.16 433 Ajut pujar i baixar escales 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.17 434 Dificultat caminar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

85 V85.17 435 Ajut caminar 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.18 436 Dificultat sortir al carrer 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.18 437 Ajut sortir al carrer 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

84 V84.19 438 Dificultat asseure’s i aixecar-se de la cadira 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Cap dificultat 
2. Poca dificultat 
3. Força dificultat 
4. No pot fer-ho 
9. NS/NC 
 

85 V85.19 439 Ajut asseure’s i aixecar-se de la cadira 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. No li cal ajut 
2. Rep ajut 
3. No rep ajut 
9. NS/NC 
 

86 V86 440 Visita professional al domicili 

0. NP (menor de 65 anys)  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

87 V87 441,442 De qui rep ajut 

0. NP (menor de 65 anys + no necessita ajut)  
1. No rep ajut de ningú 
2. De la parella 
3. D’altres familiars 
4. De veïns o coneguts  
5. De persones contractades particularment 
6. Dels serveis socials  
7. D'associacions d'ajuda  
8-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

88 V88 443 Sexe persona que ajuda 

Blanc = No rep ajuda de ningú 
0. NP (menor de 65 anys + no necessita ajut)  
1. Home 
2. Dona 
9. NS/NC 
 

 
 
 

K. SALUT MENTAL 

89 V89 444 Concentració en el que feia 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, millor  
2. Sí / No igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys  
9. NS/NC 
 

90 V90 445 Les preocupacions li fan perdre la son 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més 
9. NS/NC 
 

91 V91 446 Juga un paper útil a la vida 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, més  
2. Sí / No, igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

92 V92 447 Capacitat de prendre decisions 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, més  
2. Sí / No, igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys  
9. NS/NC 
 

93 V93 448 Carregat i en tensió 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més  
9. NS/NC 
 

94 V94 449 No pot superar les dificultats 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més  
9. NS/NC 
 

95 V95 450 Capacitat de gaudir del dia a dia 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, més  
2. Sí / No, igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys  
9. NS/NC 
 

96 V96 451 Capacitat d’afrontar els problemes 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, més  
2. Sí / No, igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys  
9. NS/NC 
 

97 V97 452 Poc feliç i deprimit 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

98 V98 453 Pèrdua de confiança en ell mateix 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més  
9. NS/NC 
 

99 V99 454 Creu que no serveix per a res 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. No, en absolut 
2. No / Sí, no més  
3. Sí, més  
4. Sí, molt més  
9. NS/NC 
 

100 V100 455 Se sent raonablement feliç 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí, més  
2. Sí / No, igual  
3. No, menys  
4. No, molt menys 
9. NS/NC 
 

 
 
 
 

L. SUPORT SOCIAL 

101 V101.1 456 Invitacions per distreure’s 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.2 457 Rep amor i afecte 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 



 294

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

101 V101.3 458 Possibilitat de parlar de problemes laborals 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.4 459 Possibilitat de parlar de problemes personals  

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.5 460 Possibilitat de parlar de problemes econòmics 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.6 461 Té persones que es preocupen  

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.7 462 Rep consells útils  

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
 

101 V101.8 463 Rep ajuda quan està malalt 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Menys del que desitjo 
2 
3 
4 
5. Tant com desitjo 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

101B1 V101.B1.01 464 Número d’amics o amigues 
Blanc = NP 
0. No en té 
Codifiqueu nombre d’amics 
8. 8 amics o més 
9. NS/NC 
 

101B2 V101.B2.01 465 Número d’amics o amigues que veu mensualment 
Blanc = NP 
0. No en veu cap 
Codifiqueu nombre d’amics 
8. 8 amics o més 
9. NS/NC 
 

101B1 V101.B1.02 466 Número de germans o germanes 
Blanc = NP 
0. No en té 
Codifiqueu nombre de germans o germanes 
8. 8 germans/nes o més 
9. NS/NC 
 

101B2 V101.B2.02 467 Número de germans o germanes que veu mensualment 
Blanc = NP 
0. No en veu cap 
Codifiqueu nombre de germans o germanes 
8. 8 germans/nes o més 
9. NS/NC 
 

101B1 V101.B1.03 468 Número de fills o filles 
Blanc = NP 
0. No en té 
Codifiqueu nombre de fills o filles 
8. 8 fills/es o més 
9. NS/NC 
 

101B2 V101.B2.03 469 Número de fills o filles que veu mensualment 
Blanc = NP 
0. No en veu cap 
Codifiqueu nombre de fills o filles 
8. 8 fills/es o més 
9. NS/NC 
 

101B1 V101.B1.04 470 Número de néts o nétes 
Blanc = NP 
0. No en té 
Codifiqueu nombre de néts o nétes 
8. 8 néts/es o més 
9. NS/NC 
 

101B2 V101.B2.04 471 Número de néts o nétes que veu mensualment 
Blanc = NP 
0. No en veu cap 
Codifiqueu nombre de néts o nétes 
8. 8 néts/es o més 
9. NS/NC 
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101B1 V101.B1.05 472 Número de nebots o nebodes que veu mensualment 
Blanc = NP 
0. No en té 
Codifiqueu nombre de nebots o nebodes 
8. 8 nebots/des o més 
9. NS/NC 
 

101B2 V101.B2.05 473 Número de nebots o nebodes 
Blanc = NP 
0. No en veu cap 
Codifiqueu nombre de nebots o nebodes 
8. 8 nebots/des o més 
9. NS/NC 
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M. VISITES MÈDIQUES (últims 12 mesos) 

102 V102.1 474 Metge de medicina general 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.2 475 Pediatre 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.3 476 Oculista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.4 477 Dentista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.5 478 Ginecòleg 

0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.6 479 Psiquiatre 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.7 480 Un altre especialista  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.8 481 Infermera 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.9 482 Llevadora 

0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

102 V102.10 483 Treballador social 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.11 484 Fisioterapeuta 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.12 485 Psicòleg 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.13 486 Osteòpata 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.14 487 Homeòpata 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.15 488 Naturista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.16 489 Acupuntor 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

102 V102.17 490 Un altre professional sanitari 

1. Sí  
2. No 
9. NS/NC 
BUIDATGE 
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N. VISITES MÈDIQUES (últims 15 dies) 

103 V103 491 Visita mèdica darrers 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

104 V104 492,493,494 Temps d'espera visita 

En Blanc = NP (no ha visitat) 
Codifiqueu nombre de dies 
000. Menys d’1 dia 
998. 998 dies o més  
999. NS/NC 
 

105 V105 495 Motiu consulta o visita 

0. NP (no ha visitat) 
1. Lesió per accident 
2. Malaltia  
3. Examen preventiu 
4. Renovar prescripcions (receptes) 
5. Procediment administratiu (certificat, baixa/alta laboral, etc) 
6. Vacunació 
7. Altres 
9. NS/NC 
 

106 V106 496,497 Tipus de metge darrers 15 dies 

0. NP (no ha visitat) 
1. Metge de medicina general 
2. Pediatre 
3. Oculista 
4. Dentista 
5. Ginecòleg 
6. Psiquiatre 
7. Un altre especialista  
8. Infermera 
9. Llevadora  
10. Treballador social 
11. Fisioterapeuta 
12. Psicòleg 
13. Osteòpata 
14. Homeòpata 
15. Naturista 
16. Acupuntor 
17. Altres 
99. NS/NC 
 

107 V107 498 Adscripció metge última visita 

0. NP (no hi  ha anat)  
1. De la SS  
2. Assegurança a través de la Mútua obligatòria 
3. Assegurança privada 
4. Metge particular 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

108 V108 499 Problemes de salut no consultats 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

109 V109 500,501 Motiu no consulta 

0. NP (no ha tingut problemes de salut) 
1. Pèrdua d'hores de treball 
2. Por a perdre la feina 
3. Incapacitat física per desplaçar-se 
4. Problemes de transport 
5. No resolen el seu problema de salut 
6. Haver de tenir cura d'un fill o malalt a casa 
7. Li han donat hora de visita per a més endavant 
8. No era prou greu 
9. Ho va resoldre a la farmàcia 
10. Té altres remeis curatius 
11-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

110 V110  Consulta farmacèutic 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

111 V111.1  Consell sobre medicaments 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

111 V111.2  Consell sobre hàbits saludables 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

111 V111.3  Consell sobre problemes de salut 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

 
 

O. ATENCIÓ PRIMÀRIA I URGêNCIES 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

112 V112 502 Metge de capçalera 

1. Sí 
2. No  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

112 V112bis 503 Ha anat a un metge de capçalera de Barcelona durant els últims 
12 mesos?   
1. Sí     
2. No  
9. NS/NC 
 

113 V113 504 Modalitat Metge de capçalera 

0. NP 
1. Seguretat Social 
2. Assegurança privada per la Mútua Obligatòria 
3. Assegurança privada pròpia 
4. Particular 
9. NS/NC 
 

114 V114 505,506 Centre on atén metge capçalera 

0. NP 
1. CAP 
2. Centre especialitats 
3. Consultori particular 
4. Hospital 
5. Escola 
6-98. Altres especificats 
99. NS/NC 
 

115 V115 507,508 Vegades metge de capçalera 

0. NP 
Codifiqueu nombre de vegades 
98. 98 vegades o més 
99. NS/NC 
 

116 V116 509,510,511 Temps mateix metge de capçalera 

0. NP (no hi ha anat mai) 
Codifiqueu nombre de mesos 
998. 998 mesos o més 
999. NS/NC 
 

117 V117 512 Acudeix al seu metge  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

118 V118 513 Al centre visiten el mateix dia  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 



 302

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

119 V119 514 Al centre li aconsellen al telèfon 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

120 V120 515 Número per trucar si és tancat 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

121 V121 516 L’atén sempre el mateix personal 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

122 V122 517 Pot parlar amb el personal que coneix  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

123 V123 518 El seu metge coneix els seus problemes  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

124 V124 519 Parlen sobre la visita a l’especialista 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

125 V125 520 Assessorament per a salut mental 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

126 V126 521 Recomana el seu metge 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
5. No sap, no recorda 
9. NS/NC 
 

127 V127 522 Consulta a urgències 

1. Sí  
2. No 
9. NS/NC 
 

128 V128 523,524 Nombre de visites urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

129 V129 525 Lloc visita urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
1. Hospital públic  
2. Hospital privat 
3. Trucada a un servei d’emergències  
4. Ambulatori de la Seguretat Social 
5. Consulta privada 
6. Altres 
9.NS/NC 
BUIDATGE 

130 V130 526 Decisió visita urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
1. La persona entrevistada 
2. Un familiar o acompanyant 
3. El metge de l’ambulatori 
4. Un altre metge o professional sanitari 
5. Un servei d’emergències  
6. Altres  
9. NS/NC 
BUIDATGE 

 
 



 304

 
P. HOSPITALITZACIONS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

131 V131 527 Hospitalització últim any 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

132 V132  Vegades hospitalitzacions 

0. NP (no hospitalitzat) 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

133 V133 528 Hospitalització per part 

0. NP (no hospitalitzat + home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

134 V134  Nombre de dies hospitalització 

0. NP (no hospitalitzat) 
Codifiqueu nombre de dies 
999. NS/NC 
 

135 V135 529 Adscripció hospital 

0. NP (no hospitalitzat) 
1. Seguretat social 
2. Assegurança per la Mútua obligatòria 
3. Assegurança privada 
4. Centre privat 
9. NS/NC 
 

136 V136 530 Opinió sistema sanitari 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Funciona bé, necessitat de petits canvis 
2. Necessitat de canvis fonamentals 
3. Malament, caldria refer-lo 
4. NS 
9. NC 
 

 
 
 

Q. PRÀCTIQUES PREVENTIVES 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

137 V137 531 Vacuna de la grip  

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

138 V138 532 Mesura tensió periòdica 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

139 V139 533 Qui mesura tensió 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (no tensió periòdica) 
1. Metge de capçalera/infermera 
2. Metge especialista 
3. A la farmàcia 
4. Vostè mateix 
5. Altres especificats 
9. NS/NC 
 

140 V140 534 Última vegada mesura tensió 

Blanc = qüestionari indirecte 
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 
9. NS/NC 
 

141 V141 535 Control colesterol 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

142 V142 536 Última vegada control colesterol 

Blanc = qüestionari indirecte 
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 
7. Mai 
9. NS/NC 
 

143 V143 537 Mamografia periòdica 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

144 V144 538 Última vegada mamografia 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + no s’en fa) 
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 
9. NS/NC 
 

145 V145 539 Sol.licitud mamografia 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + no s’en fa) 
1. Programa de detecció precoç del càncer de mama  
2. Ginecòleg de la SS   
3. Assegurança privada a càrrec de la Mútua obligatòria 
4. Assegurança privada  
5. Metge privat 
6. Altres 
9. NS/NC 
 

145B V145B 540,541 Motiu de no fer-se mamografia 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + sí que es fa la mamografia) 
1. No tinc l’edat en que la mamografia està recomanada. 
2. No tinc temps. 
3. Per por al diagnòstic. 
4. Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar. 
5. No sé on me les he de fer. 
6. Es una prova molt cara. 
7. Ningú m’ha dit que me’n hagi de fer. 
8. Jo no he rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de 
mama. 
9. Ja tinc un càncer de mama. 
10. BUIDATGE 
99. NS/NC 
 

146 V146 542 Citologia periòdica 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

147 V147 543 Última vegada citologia 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + no s’en fa) 
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 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

148 V148 544 Embarassada 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + dona major de 54 anys) 
1. Sí 
2. No 
3. No ho sap, no està segura 
9. NS/NC 
 

149B V149B 545 Maltractaments 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
3. Pregunta no feta 
9. NS/NC 
 

149 V149 546 Maltractaments 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (home + no té parella) 
1. Sí 
2. No 
3. Pregunta no feta 
9. NS/NC 
 

 
 
 
 

R. ESTILS DE VIDA: ACTIVITAT FÍSICA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

150 V150 547 Opinió activitat física 

Blanc = qüestionari indirecte 
1. Assegut la major part de la jornada 
2. Dret la major part de la jornada 
3. Es desplaça a peu freqüentment. 
4. Esforç físic important 
5. Una altra possibilitat 
9. NS/NC 
 

151 V151 548 Dies caminar 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

152 V152 549,550 Minuts caminar 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (cap minut) 
Codifiqueu minuts per vegada 
98. 98 minuts o més 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

153 V153 551 Dies activitat vigorosa 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

154 V154 552,553 Minuts activitat vigorosa 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (cap minut) 
Codifiqueu minuts per vegada 
98. 98 minuts o més 
99. NS/NC 
 

155 V155 554 Dies activitat  moderada 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

156 V156 555,556 Minuts activitat moderada 

Blanc = qüestionari indirecte 
0. NP (cap minut) 
Codifiqueu minuts per vegada 
98. 98 minuts o més 
99. NS/NC 
 

 
 
 

S. ESTILS DE VIDA: ALCOHOL I DROGUES 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

157 V157 557 Última vegada que va beure alcohol 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Menys de 30 dies 
2. D’1 a 12 mesos 
3. Més d’un any  
4. Mai  
9. NS/NC  
 

158 V158.1 558 Consum cervesa dies feiners 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’un dia x mes 
3. D’1 a 3 dies x mes  
4. 1 dia x setmana  
5. 2 dies x setmana 
6. 3 dies x setmana 
7. Tots els dies feiners 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

159 V159.1 559,560 Consumicions cervesa x dia feiner 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut cervesa) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner 
99. NS/NC  
 

158 V158.2 561 Consum vi dies feiners 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’un dia x mes 
3. D’1 a 3 dies x mes  
4. 1 dia x setmana  
5. 2 dies x setmana 
6. 3 dies x setmana 
7. Tots els dies feiners 
9. NS/NC  
 

159 V159.2 562,563 Consumicions vi x dia feiner 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut vi) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner 
99. NS/NC  
 

158 V158.3 564 Consum cigalons/licors dies feiners 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’un dia x mes 
3. D’1 a 3 dies x mes  
4. 1 dia x setmana  
5. 2 dies x setmana 
6. 3 dies x setmana 
7. Tots els dies feiners 
9. NS/NC  
 

159 V159.3 565,566 Consumicions cigalons/licors x dia feiner 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut licors) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner 
99. NS/NC  
 

158 V158.4 567 Consum wisky/conyac dies feiners 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’un dia x mes 
3. D’1 a 3 dies x mes  
4. 1 dia x setmana  
5. 2 dies x setmana 
6. 3 dies x setmana 
7. Tots els dies feiners 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

159 V159.4 568,569 Consumicions wisky/conyac x dia feiner 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut wisky/conyac) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner 
99. NS/NC  
 

160 V160.1 570 Consum cervesa caps de setmana 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Mai 
2. Menys d’un cap de setmana x mes 
3. Un cap de setmana x mes  
4. 2 caps de setmana x mes 
5. 3 caps de setmana x mes 
6. Tots els caps de setmana 
9. NS/NC  
 

161 V161.1 571,572 Consumicions cervesa x cap de setmana  

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut cervesa) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per cap de setmana 
99. NS/NC  
 

160 V160.2 573 Consum vi caps de setmana 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Mai 
2. Menys d’un cap de setmana x mes 
3. Un cap de setmana x mes  
4. 2 caps de setmana x mes 
5. 3 caps de setmana x mes 
6. Tots els caps de setmana 
9. NS/NC  
 

161 V161.2 574,575 Consumicions vi x cap de setmana  
Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut vi) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per cap de setmana 
99. NS/NC  
 

160 V160.3 576 Consum cigalons/licors caps de setmana 
Blanc = qüestionari indirecte  
1. Mai 
2. Menys d’un cap de setmana x mes 
3. Un cap de setmana x mes  
4. 2 caps de setmana x mes 
5. 3 caps de setmana x mes 
6. Tots els caps de setmana 
9. NS/NC  
 

161 V161.3 577,578 Consumicions cigalons/licors x cap de setmana  

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut licors) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per cap de setmana 
99. NS/NC  
 



 311

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

160 V160-4 579 Consum wisky/conyac caps de setmana 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Mai 
2. Menys d’un cap de setmana x mes 
3. Un cap de setmana x mes  
4. 2 caps de setmana x mes 
5. 3 caps de setmana x mes 
6. Tots els caps de setmana 
9. NS/NC  
 

161 V161.4 580,581 Consumicions wisky/conyac x cap de setmana  

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no ha begut wisky/conyac) 
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per cap de setmana 
99. NS/NC  
 

162 V162 582 Freqüència 5 consumicions per cop 

Blanc = qüestionari indirecte  
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 
6. Mai 
9. NS/NC  
 

163 V163.1 583 Consum tranquil.litzants alguna ocasió 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

164 V164.1 584 Consum tranquil.litzants últim any 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

165 V165.1 585 Consum tranquil.litzants últim mes 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

163 V163.2 586 Consum marihuana alguna ocasió 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

164 V164.2 587 Consum marihuana últim any 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

165 V165.2 588 Consum marihuana últim mes 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

163 V163.3 589 Consum cocaïna alguna ocasió 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

164 V164.3 590 Consum cocaïna últim any 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

165 V165.3 591 Consum cocaïna últim mes 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

 
 
 

T. SEGURETAT VIÀRIA 

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

166 V166.1 592 Ha anat en moto per ciutat 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

167 V167.1 593 Casc en moto per ciutat 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

166 V166.2 594 Ha anat en moto per carretera  

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

167 V167.2 595 Casc en moto per carretera 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

168 V168.1 596 Ha anat en cotxe per ciutat seient davanter  

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

169 V169.1 597 Cinturó en cotxe per ciutat seient davanter 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

168 V168.2 598 Ha anat en cotxe per ciutat seient darrera  

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

169 V169.2 599 Cinturó en cotxe per ciutat seient darrera 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

168 V168.3 600 Ha anat en cotxe per carretera seient davanter  

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

169 V169.3 601 Cinturó en cotxe per carretera seient davanter 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

168 V168.4 602 Ha anat en cotxe per carretera seient darrera  

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

169 V169.4 603 Cinturó en cotxe per carretera seient darrera 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. NP (no hi ha anat) 
1. Mai 
2. Algunes vegades 
3. La majoria de vegades 
4. Sempre 
9. NS/NC 
 

 
U. ESTILS DE VIDA: TABAC 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

170 V170 604 Situació actual amb el tabac 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. No fuma gens 
2. Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia) 
3. Actualment fuma cada dia 
9. NS/NC 
 

171 V171 605 Situació anterior amb el tabac 

Blanc = qüestionari indirecte  
0. Fuma actualment 
1. No ha fumat mai  
2. Ocasional durant >6 mesos 
3. Ocasional durant < 6 mesos 
4. Diari durant > 6 mesos  
5. Diari durant < 6 mesos      
9. NS/NC 
 

172 V172 606,607 Edat inici fumar fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
Codifiqueu anys 
99. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

173 V173.1 608,609 Nombre de cigarretes amb filtre fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. Fumador actual que no fuma això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

173 V173.2 610,611 Nombre de cigarretes sense filtre fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. Fumador actual que no fuma això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

173 V173.3 612,613 Nombre de cigarretes lligades a ma fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. Fumador actual que no fuma això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

173 V173.4 614,615 Nombre de cigars fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. Fumador actual que no fuma això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

173 V173.5 616,617 Nombre de pipes fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. Fumador actual que no fuma això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

174 V174 618 Intent deixar de fumar 

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

175 V175 619 Li han demanat no fumar davant  

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

176 V176 620 Lloc on li han demanat no fumar  

Blanc = qüestionari indirecte + no fumador actual  
0. NP (No li han demanat)  
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. Altres 
9. NS/NC  
 

177 V177 621,622 Edat inici fumar exfumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
Codifiqueu anys 
99. NS/NC  
 

178 V178 623,624,625 Temps sense fumar 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
Codifiqueu nombre de mesos 
999. NS/NC  
 

179 V179.1 626,627 Nombre de cigarretes amb filtre fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
0. Ex-fumador que no fumava això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

179 V179.2 628,629 Nombre de cigarretes sense filtre fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
0. Ex-fumador que no fumava això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

179 V179.3 630,631 Nombre de cigarretes lligades a ma fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
0. Ex-fumador que no fumava això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

179 V179.4 632,633 Nombre de cigars fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
0. Ex-fumador que no fumava això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

179 V179.5 634,635 Nombre de pipes fumador 

Blanc = qüestionari indirecte + fumador actual + no ha fumat mai 
0. Ex-fumador que no fumava això  
Codifiqueu nombre de cigarretes 
99. NS/NC  
 

180 V180 636 Fum de tabac a la feina 
Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
3. NP (no treballa o treballa sol) 
9. NS/NC  
 

181 V181 637,638 Nombre de fumadors a la feina 
Blanc = qüestionari indirecte + no treballa o treballa sol 
0. NP (ningú fuma a la feina)  
Codifiqueu nombre de persones que fumen a la feina 
99. NS/NC  
 

182 V182 639 Fum de tabac a casa 
Blanc = qüestionari indirecte  
1. Sí 
2. No 
3. NP (viu sol) 
9. NS/NC  
 

183 V183 640 Nombre de fumadors a casa 
Blanc = qüestionari indirecte + viu sol 
0. NP (ningú fuma a casa)  
Codifiqueu nombre de persones que fumen a casa 
8. 8 o més persones 
9. NS/NC  
 

184 V184-1 641 Temps d’exposició al fum dies feiners 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’1 hora 
3. D’1 a 4 hores 
4. Més de 4 hores 
9. NS/NC  
 

184 V184-2 642 Temps d’exposició al fum caps de setmana 

Blanc = qüestionari indirecte  
1. Cap 
2. Menys d’1 hora 
3. D’1 a 4 hores 
4. Més de 4 hores 
9. NS/NC  
 

 
 
 

X. PARTICIPAR A L’ANÀLISI DE SANG 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 
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P1 VP1 643 Fer-se anàlisi de sang 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

 
 
 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

185 V185 644,645, 
646,647 

Hora finalització 

Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835 
9999. No consta 
 

186 V186 648,649,650 Durada de l’entrevista 

Diferència entre l’hora d’inici (taula de portada) i l’hora de finalització 
Codifiqueu en minuts 
999. No consta 
 

187 V187 651 Llengua de l’entrevista 

1. Català 
2. Castellà 
3. Català i castellà combinats 
4. Altres 
9. NS/NC 
 

188 V188.1 652 Dificultat en català 

0. NP 
1. Cap dificultat 
2. Alguna dificultat 
3. Moltes dificultats 
9. NS/NC 
 

188 V188.2 653 Dificultat en castellà 

0. NP 
1. Cap dificultat 
2. Alguna dificultat 
3. Moltes dificultats 
9. NS/NC 
 

189 V189 654 Motiu ús informador indirecte 

Es codifica el 1er en cas de resposta múltiple 
1. Problemes d’idioma 
2. Incapacitat permanent de la unitat mostral 
3. Incapacitat temporal de la unitat mostral 
4. Altres especificats 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

190 V190 655 Presència de la unitat mostral  

0. NP (no s’ha emprat informador indirecte) 
1. Present 
2. Al domicili, no present 
3. Fora del domicili 
4. No present (sense especificar) 
9. NS/NC 
 

191 V191 656 Presència de terceres persones 

0. NP (no s’ha emprat informador indirecte) 
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) 
9. NS/NC 
 

192 V192.1 657,658 Facilitat a donar resposta 

Codifiqueu la xifra de valoració 
99. NS/NC 
 

192 V192.2 659,660 Grau de sinceritat 

Codifiqueu la xifra de valoració 
99. NS/NC 
 

193 193.1 661,662,663 Pregunta poc fiable 1 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 

 

193 193.2 664,665,666 Pregunta poc fiable 2 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 

 

193 193.3 667,668,669 Pregunta poc fiable 3 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

193 193.4 670,671,672 Pregunta poc fiable 4 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 

 

193 193.5 673,674,675 Pregunta poc fiable 5 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 

 

194 V194 676 Lloc realització 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 
9. NS/NC 
 

195 V195 677 Tipus d’habitatge 

1. Pis                                      
2. Casa unifamiliar adossada 
3. Casa unifamiliar entremitgera 
4. Casa unifamiliar aïllada 
5. Un altre tipus 
9. NS/NC 
 

196 V196 678,679 Planta 

En blanc = viu en una casa 
00. Planta baixa 
Codifiqueu el número de planta 
66. Àtic o sobreàtic 
77. Sotano-semisotano 
99. NS/NC 
 

197 V197 680 Nivell d’habitabilitat 

1. Correcte  
2. Deficient 
3. Molt deficient 
9. NS/NC 
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TAULA DE PORTADA 

 
Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

-- TIPUS 0 Tipus de qüestionari 

Menors = 5 
 

-- NUM 1,2,3,4 Número de qüestionari 

Numeració correlativa 1 a 3.000  
 

-- REG  Regió Sanitària 
1. Lleida – Pirineus 6. Barcelonès-Nord Maresme 
2. Tarragona 7. Centre 
3. Terres de l’Ebre 8. Barcelona ciutat 
4. Girona  
5. Costa de Ponent      9. No consta  
 

 GTS  GTS 

1 a 38 
 

-- MUNI  Municipi de residència 

Classificació a 6 dígits IDESCAT (Annex 1) 
Pendent municipis a 6 dígits  
999999. No consta 
 

-- DIST 5,6 Districte de Barcelona 

00. NP (residents fora de Barcelona) 
De l’1 al 10 
99. No consta 
 

-- ENQ 7,8,9 Enquestador 

Cada enquestador tindrà un codi numèric  
 
1.    6.   11.  Etc. 
2.    7.  12.  
3.   8.  13.  
4.   9.  14.  
5.  10.  15.  

-- DIA 10,11 Dia de l’entrevista 

De l’1 al 31 
99. No consta 
 

-- MES 12,13 Mes de l’entrevista 

1. Gener 4. Abril 7. Juliol 10. Octubre 
2. Febrer 5. Maig 8. Agost 11. Novembre 
3. Març 6. Juny 9. Setembre 12. Desembre 
99. No consta 
 

-- ANY  Any de l’entrevista 

5. 2005 
6. 2006 
9. No consta 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

- HORA  14,15,16,17 Hora d’inici de l’entrevista 

Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835 
9999. No consta 
 

-- TITULAR 18 Titular 

0. Titular 4. Suplent 4 
1. Suplent 1 5. Suplent 5 
2. Suplent 2 .. ....... 
3. Suplent 3 n. Suplent n 
 

 
 

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

1 V1 19 És la persona que s’ocupa principalment de la cura del nen/a 

1. Sí, majoritàriament sol/a                         
2. Sí, amb ajut d'altres persones      
3. No se n'ocupa habitualment 
4. Una altra opció BUIDATGE 
9.NC 

2 V2 20,21 Persona que s’ocupa principalment de la cura del nen/a 

00 = ell/a mateix s’ocupa del nen/a 

01. Pare 06. Avi 
02. Mare 07. Avia 
03. Parella de la mare 08. Un altra familiar BUIDATGE 
04. Parella del pare 09. Una altra persona no familiar  
                                                                   BUIDATGE 
05. Germà o germana 99. No consta 
 

3 V3 22 Sexe nen/a 

1. Masculí                         
2. Femení      

4 V4 23,24 Edat 

Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
99. NC 
 

5 V5a 25,26 Dia de naixement 

De l’1 al 31 
99. No consta 
 

5 V5b 27,28 Mes de naixement 

1. Gener 4. Abril 7. Juliol 10. Octubre 
2. Febrer 5. Maig 8. Agost 11. Novembre 
3. Març 6. Juny 9. Setembre 12. Desembre 
99. No consta 
 

5 V5c 29,30,31,32 Any de naixement 

Codifiqueu l’any sencer 
9999. No consta 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

6 V6 33,34 Nombre persones llar 

Codifiqueu nombre de persones segons resposta 
99. NC 
 

10 V10-s 35 Unitat mostral CF 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

7 V7 36 Parentiu persona informadora 

0. NP (no viu a la llar) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 
 

8 V8 37 Sexe Persona informadora 

0. NP (no viu a la llar) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
 

9 V9 38,39 Edat persona informadora 

Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
0. NP (no viu a la llar) 
98. 98 anys o més 
99. NC 
 

10 V10 40 CF Persona informadora 

0. NP (no hi viu a la llar) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

7 V7.1 41 Parentiu membre 1 

En blanc = (no hi ha membre 1) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 
 

8 V8.1 42 Sexe membre 1 

En blanc = (no hi ha membre 1) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.1 43,44 Edat membre 1 

En blanc = (no hi ha membre 1) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

10 V10.1 45 CF membre 1 

En blanc = (no hi ha membre 1) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.2 46 Parentiu membre 2 

En blanc = (no hi ha membre 2) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.2 47 Sexe membre 2 

En blanc = (no hi ha membre 2) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 9.2 48,49 Edat membre 2 

En blanc = (no hi ha membre 2) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.2 50 CF membre 2 

En blanc = (no hi ha membre 2) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.3 51 Parentiu membre 3 

En blanc = (no hi ha membre 3) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.3 52 Sexe membre 3 

En blanc = (no hi ha membre 3) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.3 53,54 Edat membre 3 

En blanc = (no hi ha membre 3) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.3 55 CF membre 3 

En blanc = (no hi ha membre 3) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

7 V7.4 56 Parentiu membre 4 

En blanc = (no hi ha membre 4) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.4 57. Sexe membre 4 

En blanc = (no hi ha membre 4) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.4 58,59 Edat membre 4 

En blanc = (no hi ha membre 4) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.4 60 CF membre 4 

En blanc = (no hi ha membre 4) 
1. Sí 
2. No 

7 V7.5 61 Parentiu membre 5 

En blanc = (no hi ha membre 5) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.5 62 Sexe membre 5 

En blanc = (no hi ha membre 5) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.5 63,64 Edat membre 5 

En blanc = (no hi ha membre 5) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.5 65 CF membre 5 

En blanc = (no hi ha membre 5) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.6 66 Parentiu membre 6 

En blanc = (no hi ha membre 6) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

8 V8.6 67 Sexe membre 6 

En blanc = (no hi ha membre 6) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.6 68,69 Edat membre 6 

En blanc = (no hi ha membre 6) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.6 70 CF membre 6 

En blanc = (no hi ha membre 6) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.7 71 Parentiu membre 7 

En blanc = (no hi ha membre 7) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.7 72 Sexe membre 7 

En blanc = (no hi ha membre 7) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.7 73,74 Edat membre 7 

En blanc = (no hi ha membre 7) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.7 75 CF membre 7 

En blanc = (no hi ha membre 7) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.8 76 Parentiu membre 8 

En blanc = (no hi ha membre 8) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.8 77 Sexe membre 8 

En blanc = (no hi ha membre 8) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

9 V9.8 78,79 Edat membre 8 

En blanc = (no hi ha membre 8) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.8 80 

 

CF membre 8 

En blanc = (no hi ha membre 8) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.9 81 Parentiu membre 9 

En blanc = (no hi ha membre 9) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.9 82 Sexe membre 9 

En blanc = (no hi ha membre 9) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.9 83,84 Edat membre 9 

En blanc = (no hi ha membre 9) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.9 85 CF membre 9 

En blanc = (no hi ha membre 9) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.10 86 Parentiu membre 10 

En blanc = (no hi ha membre 10) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.10 87 Sexe membre 10 

En blanc = (no hi ha membre 10) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

9 V9.10 88,89 Edat membre 10 

En blanc = (no hi ha membre 10) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.10 90 CF membre 10 

En blanc = (no hi ha membre 10) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.11 91 Parentiu membre 11 

En blanc = (no hi ha membre 11) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.11 92 Sexe membre 11 

En blanc = (no hi ha membre 11) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.11 93,94 Edat membre 11 

En blanc = (no hi ha membre 11) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.11 95 CF membre 11 

En blanc = (no hi ha membre 11) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.12 96 Parentiu membre 12 

En blanc = (no hi ha membre 12) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.12 97 Sexe membre 12 

En blanc = (no hi ha membre 12) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

9 V9.12 98,99 Edat membre 12 

En blanc = (no hi ha membre 12) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.12 100 CF membre 12 

En blanc = (no hi ha membre 12) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.13 101 Parentiu membre 13 

En blanc = (no hi ha membre 13) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.13 77 Sexe membre 13 

En blanc = (no hi ha membre 13) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.13 103,104 Edat membre 13 

En blanc = (no hi ha membre 13) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.13 105 CF membre 13 

En blanc = (no hi ha membre 13) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.14 106 Parentiu membre 14 

En blanc = (no hi ha membre 14) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.14 107 Sexe membre 14 

En blanc = (no hi ha membre 14) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

9 V9.14 108,109 Edat membre 14 

En blanc = (no hi ha membre 14) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.14 110 CF membre 14 

En blanc = (no hi ha membre 14) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

7 V7.15 111 Parentiu membre 15 

En blanc = (no hi ha membre 15) 

1. Pare o mare  4. Avi o Àvia 
2. Parella del pare o de la mare  5. Altres familiars 
3. Germà o germana  6. Altres no familiars 
9.NC 

8 V8.15 112 Sexe membre 15 

En blanc = (no hi ha membre 15) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 

9 V9.15 113,114 Edat membre 15 

En blanc = (no hi ha membre 15) 
Codifiqueu nombre d’anys segons resposta 
98. 98 anys o més 
99. NC 

10 V10.15 115 CF membre 15 

En blanc = (no hi ha membre 15) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 

11 V11 116 Sexe de l’informador 

0. NP (la persona informadora viu a la llar) 
1. Home 
2. Dona 
9. NC 
 

12 V12 117,118 Edat de l’informador 

0. NP (la persona informadora viu a la llar) 
Codifiqueu anys 
99. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

13 V13 119,120 Relació de l’informador 

0. NP (la persona informadora viu a la llar) 

1. Pare  6. Avi o Àvia 
2. Mare  7. Altres familiars BUIDATGE 
3. Parella de la mare  8. Altres no familiars 
                                                                   BUIDATGE 
4.Parella del pare                                  99. NC 
5. Germà o germana 

 

14 V14 121 Fumador habitual a casa 

1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9.NC 
 

15 V15 122 Nombre d’ habitacions 

Codifiqueu nombre d’habitacions  
9. NS/NC 
 

16 V16.1 123 Dutxa, banyera 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.2 124 Aigua calenta 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.3 125 Calefacció 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.4 126 Ascensor 

0. NP (2 plantes o menys) 
1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.5 127 Rentadora 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.6 128 Rentaplats  

1. Sí 
2. No 
9. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

16 V16.7 129 Aire condicionat 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.8 130 Humitats persistents i/o mala ventilació 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.9 131 Insectes i/o rates o similars 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.10 132 Fums, gasos o contaminació de l’aire de l’exterior 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

16 V16.11 133 Sorolls procedents de l’exterior 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

 
 
 

B. Dades sociodemogràfiques 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

17 V17.1a 134 Lloc naixement mare 

1. A Catalunya  
2. A la resta d’Espanya 
3. Fora d’Espanya 
9. Nc. 
 

17 V17.1b 135,136,137 

138,139 

Lloc naixement mare 

00000. A nascut a Espanya 
Classificació a 5 dígits: països (Vegeu Annex 1) 
99999. NC 
 

17 V17.2a 140 Lloc naixement pare 

1. A Catalunya  
2. A la resta d’Espanya 
3. Fora d’Espanya 
9. Nc. 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

17 V17.2b 141,142,143, 

144,145 

Lloc naixement pare 

00000. A nascut a Espanya 
Classificació a 5 dígits: països (Vegeu Annex 1) 
99999. NC 
 

18 V18a 146 Lloc naixement nen/a 

1. A Barcelona 
2. Altre municipi de Catalunya 
3. Altra municipi d’Espanya 
4. Estranger 
9. Nc. 
 

18 V18b 147,148,149 

150,151 

Lloc de naixement 

00000. A Barcelona 
Classificació a 5 dígits: municipis IDESCAT + províncies +països 
(Vegeu Annex 1) 
99999. NC 
 

19 V19 152,153 

154,155 

Any d’arribada a Espanya 

0000. NP (nascut a Espanya) 
Codifiqueu l’any sencer 
9999. NC 
 

20 V20 156 El nen va a  

1. L’escola  bressol o guarderia 
2. Està escolaritzat 
3. No va ni a la guarderia ni a l’escola 
9. NC 
 

21 V21 157 Curs que fa el nen/a 

0. NP (no va a guarderia ni a escola) + (va a escola bressol o va a 
guarderia) 
1. Parvulari  
2. Primària primer cicle 
3. Primària segon cicle 
4. ESO 
5. Un altre curs BUIDATGE 
9. NC 

22 V22 158 On passa el dia 

0. NP (està escolaritzat) 
1. A casa 
2. A casa d’un familiar 
3. A un altre lloc BUIDATGE 
9. NC 

23 V23 15,160 Qui te cura durant el dia 

0. NP (està escolaritzat) 

1. Pare  6. Avi
2. Mare  7. Àvia 
3. Parella de la mare  8. Altres familiars BUIDATGE 
4.Parella del pare                                  9. Altres no familiars  
                                                                   BUIDATGE 
5. Germà o germana                             99.NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

24 V24 161,162 Nivell estudis Mare 

01. No sap llegir ni escriure 
02. Primària incompleta 
03. Primària completa 
04. Primera etapa de secundària  
05. Batxillerat 
06. FP de grau mitjà 
07. FP de grau superior 
08. Universitaris de grau mitjà 
09. Universitaris de grau superior 
10. Universitaris de tercer cicle 
11-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NC 
 

31 V31 163,164 Nivells estudis Pare 

01. No sap llegir ni escriure 
02. Primària incompleta 
03. Primària completa 
04. Primera etapa de secundària  
05. Batxillerat 
06. FP de grau mitjà 
07. FP de grau superior 
08. Universitaris de grau mitjà 
09. Universitaris de grau superior 
10. Universitaris de tercer cicle 
11-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NC 
 

25 V25 165,166 Situació laboral Mare 

01. Treballa 
02. Treballa, però té una baixa 
03. Aturat amb subsidi 
04. Aturat sense subsidi  
05. Feines de la llar 
06. Estudiant 
07. Incapacitada amb invalidesa permanent 
08. Jubilat per edat 
09. Jubilat anticipadament 
10. Una altra situació BUIDATGE 
11. És morta 
99. NC 
 

32 V32 167,168 Situació laboral Pare 

01. Treballa 
02. Treballa, però té una baixa 
03. Aturat amb subsidi 
04. Aturat sense subsidi  
05. Feines de la llar 
06. Estudiant 
07. Incapacitat amb invalidesa permanent 
08. Jubilat per edat 
09. Jubilat anticipadament 
10. Una altra situació BUIDATGE 
11. És mort 
99. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

26 V26 169 Treball anterior UM (Mare) 

0. NP (treballa) 
1. Sí 
2. No       
9. NC 
 

33 V33 170 Treball anterior UM (Pare) 

0. NP (treballa) 
1. Sí 
2. No       
9. NC 
 

27 V27 171,172,173 

 

Activitat empresa UM (Mare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu activitat a 3 dígits segons CCAE (Annex 2) 
999. NC  
 

34 V34 174,175,176 Activitat empresa UM (Pare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu activitat a 3 dígits segons CCAE (Annex 2) 
999. NC  
 

28 V28 177,178,179 Ocupació UM (Mare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu ocupació a 3 dígits segons CCO (Annex 3) 
999. NC 
 

35 V35 180,181,182 Ocupació UM (Pare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
Codifiqueu ocupació a 3 dígits segons CCO (Annex 3) 
999. NC 
 

29 V29 183,184 Situació contractual UM (Mare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. Funcionari/a 
2. Contracte indefinit 
3.Contracte < 6 mesos 
4. Contracte 6 mesos i menys de 12 
5. Contracte 1 any i menys de 2  
6. Contracte de 2 anys i més 
7. Contracte de durada no especificada  
8. Treballador ETT 
9. Treballa sense contracte 
10. Autònom sense assalariats 
11. Empresari amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari amb 10 o més treballadors 
13-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

36 V36 185,186 Situació contractual UM (Pare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. Funcionari/a 
2. Contracte indefinit 
3..Contracte < 6 mesos 
4. Contracte 6 mesos i menys de 12 
5. Contracte 1 any i menys de 2  
6. Contracte de 2 anys i més 
7. Contracte de durada no especificada  
8. Treballador ETT 
9. Treballa sense contracte 
10. Autònom sense assalariats 
11. Empresari amb menys de 10 treballadors 
12. Empresari amb 10 o més treballadors 
13-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NC 
 

30 V30 187 Treballadors a càrrec (Mare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. No 
2. D’1 a 4 
3. De 5 a 10 
4. D’11 a 20 
5. Més de 20 
9. NC 
 

37 V37 188 Treballadors a càrrec (pare) 

0. NP (no ha treballat mai) 
1. No 
2. D’1 a 4 
3. De 5 a 10 
4. D’11 a 20 
5. Més de 20 
9. NC 
 

38 V38 189,190 Ingressos familiars bruts  anuals 

1. Menys de 6.000 € 
2. De 6.001 a 9.000 € 
3. De 9.001 a 12.000 € 
4. De 12.001 a 15.000 € 
5. De 15.001 a 18.000 € 
6. De 18.001 a 30.000 € 
7. De 30.001 a 54.000 € 
8. De 54.001 a 90.000 € 
9. Més de 90.000 € 
99. NS/NC 
 

38b V38b 191 Preocupat per no poder menjar suficientment 

1. Si 
2. No 
9. NS/NC 
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C. COBERTURA SANITÀRIA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

39 V39.1 192 Seguretat Social, TSI 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.2 193 Mútua obligatòria per la SS 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.3 194 Mútua obligatòria per assegurança privada 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.4 195 Assegurança privada individual 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.5 196 Assegurança privada pagada per l’empresa dels pares 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.6 197 Iguala mèdica 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.7 198 Metges privats 

1. Sí 
2. No 
9. NC 
 

39 V39.8 199 Altres assegurances sanitàries 

BUIDATGE 
1. Sí 
2. No 
9. NC 
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D. ESTAT DE SALUT I MORBIDITAT PERCEBUDA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

42 V42 200 Estat de salut  

1. Excel·lent 
2. Molt bona  
3. Bona 
4. Regular 
5. Dolenta 
9. NC 
 

43 V43 201,202 Hores de son 

D’1 a 24 
7h00 a 7h29= 07; 7h30 a 7h59= 08 
99. NS/NC 
 

44 V44 203,204,205 Pes 

Codifiqueu quilos 
50,5 quilos = 51 
999. NS/NC 
 

45 V45 206,207,208 Talla 

Codifiqueu centímetres 
999. NS/NC 
 

46 V46 209 Consideració del pes 

1. Excessiu 
2. Una mica massa elevat 
3. Normal 
4. Una mica escàs 
5. Excessivament baix 
9. NC 
 

47 V47.1 210 Al·lèrgies cròniques 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.2 211 Asma 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.3 212 Bronquitis crònica 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.4 213 Diabetis 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

47 V47.5 214 Restrenyiment crònic 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.6 215 Otitis de repetició 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.7 216 Infeccions urinàries de repetició 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.8 217 Retard de creixement 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.9 218 Epilèpsia 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.10 219 Algun tipus de malformació congènita 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.11 220 Deficiència visual 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.12 221 Deficiència auditiva 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.13 222 Defecte de la parla 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.14 223 Algun trastorn o retard mental 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

47 V47.15 224 Trastorn de conducta,  hiperactivitat, dèficit d’atenció,etc. 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.16 225 Tumors malignes, leucèmia, limfoma,etc 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.17 226 Convulsions febrils 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

47 V47.18 227 Enuresi 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

48 V48 228 Ulleres 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

49 V49 229 Aparell Corrector d’audició 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

50 V50.1 230,231, 

232,233 

Trastorn crònic I 

0. NP (no en té) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

50 V50.2 234,235 

236,237 

Trastorn crònic II 

0. NP (no en té) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

50 V50.3 238,239 

240,241 

Trastorn crònic III 

0. NP (no en té) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
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E. ACCIDENTS 

51 V51.1 242 Caigudes diversos nivells 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.1 243,244 Vegades caigudes diversos nivells 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.1 245 Caigudes diversos nivells 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.2 246 Caigudes mateix nivell 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.2 247,248 Vegades caigudes mateix nivell 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.2 249 Caigudes mateix nivell 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.3 250 Cremades  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.3 251,252 Vegades cremades 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 

53 V53.3 253 Cremades 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.4 254 Cops  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

52 V52.4 255,256 Vegades cops 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.4 257 Cops 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.5 258 Intoxicacions 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.5 259,260 Vegades intoxicacions 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.5 261 Intoxicacions 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.6 262 Accidents trànsit conductor passatger 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.6 263,264 Vegades accidents trànsit  conductor passatger 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.6 265 Accidents trànsit conductor passatger 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.7 266 Accidents trànsit vianant 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.7 267,268 Vegades accidents trànsit vianant 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

53 V53.7 269 Accidents trànsit  vianant 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.8 270 Agressions animals 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.8 271,272 Vegades agressions animals 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.8 273 Agressions animals 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.9 274 Talls 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.9 275,276 Vegades talls 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

53 V53.9 277 Talls 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

51 V51.10 278 Altres accidents 

BUIDATGE 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

52 V52.10 279,280 Vegades altres accidents 

0. Cap 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

53 V53.10 281 Altres accidents 15 dies 

0. NP (no ha patit aquest accident) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

54 V54 282,283 Localització últim accident 

0. NP (no ha patit cap accident) 
1. Dins de casa 
2. Feina  
3. Desplaçament jornada laboral 
4. Escola  
5. Via pública (anant feina o escola) 
6. Via pública (fora de feina, escola) 
7. Centre esportiu 
8. Altre lloc d'esbarjo 
9-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NS/NC 
 

 
 

G. ÚS DE MEDICAMENTS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

55 V65.1 284 Aspirina 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.2 285 Medicaments per a l’asma 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.3 286 Medicaments per a l’al·lèrgia 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.4 287 Medicaments pera la tos o refredat 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

55 V55.5 288 Antibiòtics 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.6 289 Per a la diabetis 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.7 290 Per a dormir 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.8 291 Per problemes de la pell 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.9 292 Vitamines o minerals 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.10 293 Laxants 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.11 294 Per a problemes d’ulls 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

55 V55.12 295 Per a problemes d’oïda 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.13 296 Medicaments homeopàtics 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.14 297 Plantes medicinals comprades a la farmàcia 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.15 298 Plantes medicinals comprades a una herboristeria 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
 

55 V55.16 299 Altres medicaments 

1. No 
2. Receptat pel metge 
3. Aconsellat a la farmàcia 
4. Iniciativa pròpia 
9. NS/NC 
BUIDATGE 
 

 
 

H. RESTRICCIÓ D’ACTIVITAT (darrers 15 dies) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

56 V56 300 Llit últims 15 dies 

0. NP (nen/a menor d’un any) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

57 V57 301 Restricció d’anar escola últims 15 dies 

0. NP (nen/a menor de 3 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

58 V58 302 Restricció act. habitual últims 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

 
 
 

I. RESTRICCIÓ D’ACTIVITAT (darrers 12 mesos) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

59 V59 303 Restricció per anar a l’escola 12 mesos 

0. NP (nen/a menor de 3 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

60 V60 304 Restricció act. habitual 12 mesos 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

61 V61 305,306 

307,308 

Motiu restricció 12 mesos 

0. NP (no ha restringit activitat) 
Vegeu classificació WONCA (Annex 4) 
9999. NS/NC 
 

62 V62 309 Restricció 12 mesos per accident 

0. NP (no ha restringit activitat) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

 
 

I. DISCAPACITATS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

63 V63 310 Limitació vista 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

64 V64 311 Limitació oïda 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

65 V65 312 Limitació per parlar 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

66 V66 313 Limitació de comunicació 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

67 V67 314 Problemes de mobilitat 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

68 V68 315 Problemes per caminar 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

69 V69 316 Limitacions de moviment 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

70 V70 317 Dificultats activitats quotidianes 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

71 V71 318 Dependència d’un aparell 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

72 V72 319 Dificultats activitats bàsiques 

0. NP 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

73 V73 320 Detecció de cap transtorn 

0. NP (nen/a major de 5 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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J. SALUT MENTAL 

74 V74.1 321 Respecta sentiments d’altres persones 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

74 V74.2 322 Està inquiet/a, hiperactiu/a 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.3 323 Freqüència de mal de cap 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.4 324 Comparteix amb els altres 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.5 325 Te atacs de nervis o és irascible 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.6 326 És solitari i tendeix a jugar sol 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.7 327 És obedient 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.8 328 Té  moltes preocupacions 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.9 329 Ajuda quan algú ha pres mal 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

74 V74.10 330 Està movent-se contínuament 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.11 331 Té com a mínim un bon amic o amiga 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.12 332 Es baralla amb freqüència 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.13 333 Sovint està infeliç 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.14 334 És estimat pels altres nens i nenes 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.15 335 Es distreu amb facilitat 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.16 336 Es posa nervios/a en situacions noves 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

74 V74.17 337 És amable amb nens més petits 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

74 V74.18 338 Sovint menteix  o enganya 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.19 339 És amenaçat o molestat per altres nens 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.20 340 Sovint s’ofereix a ajudar 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.21 341 Pensa abans d’actuar 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.22 342 Roba coses de casa escola, altres llocs 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.23 343 Es comporta millor amb els adults 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
 

74 V74.24 344 Té moltes pors, s’espanta fàcilment  

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 
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74 V74.25 345 Acaba tot el que comença, te concentració 

0. NP (nen/a menor de 4 anys) 
1. No és cert 
2. És més o menys cert  
3. És absolutament cert  
9. NS/NC 

 
K. QUALITAT DE VIDA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

75 V75.1 346 S’ha sentit bé i en forma (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Gens 
2. Una mica  
3. Moderadament 
4. Molt  
5. Moltíssim  
9. NS/NC 

75 V75.2 347 S’ha sentit ple/na d’energia (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75 V75.3 348 S’ha sentit trist (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75 V75.4 349 S’ha sentit sol/a (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75 V75.5 350 Ha tingut prou temps per a ell (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75 V75.6 351 Ha pogut triar que fer durant el seu temps lliure (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

75 V75.7 352 Els seus pares l’ha tractat de forma justa  (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75  V75.8 353 S’ha divertit amb els seus amics o amigues  (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

75  V75.9 354 L’hi ha anat bé a l’escola(darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Gens 
2. Una mica  
3. Moderadament 
4. Molt  
5. Moltíssim  
9. NS/NC 

75 V75.10 355 Ha pogut posar atenció (darrera setmana) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.1 356 Ha fet coses perilloses (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.2 357 Li ha dit a algú que li pegaria (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.3 358 Ha estat desobedient (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

76 V76.4 359 Ha estat  amb nens que es fiquen amb embolics (últimes 4 
setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.5 360 S’ha ficat amb altres nens o nenes (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.6 361 S’ha ficat  amb embolics a l’escola (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.7 362 S’ha portat bé amb el seu professor/a(últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

76 V76.8 363 S’ha distret molt a classe (últimes 4 setmanes) 
0. NP (nen/a menor de 6 anys) 
1. Mai 
2. Gairebé Mai 
3. Algunes vegades 
4. Gairebé sempre 
5. Sempre 
9. NS/NC 

 
L. VISITES MÈDIQUES (últims 12 mesos) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

77 V77.1 364 Metge de medicina general 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.2 365 Pediatre 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

77 V77.3 366 Oculista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.4 367 Dentista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.5 368 Ginecòleg 

0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.6 369 Psiquiatre 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.7 370 Un altre especialista  

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.8 371 Infermer/a 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.9 372 Llevador/a 

0. NP (home) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.10 373 Treballador social 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.11 374 Fisioterapeuta 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.12 375 Psicòleg 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

77 V77.13 376 Osteòpata 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.14 377 Homeòpata 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.15 378 Naturista 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.16 379 Acupuntor 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

77 V77.17 380 Un altre professional sanitari 

1. Sí  
2. No 
9. NS/NC 
BUIDATGE 
 

78 V78 381 Modalitat Dentista 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Seguretat Social 
2. Assegurança privada per la Mútua Obligatòria 
3. Assegurança privada concertada individual o empresa pares 
4. Professional privat 
9. NS/NC 
 

79 V79.1 382 Revisió general de la boca 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

79 V79.2 383 Neteja de la boca 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

79 V79.3 384 Segellats, aplicació del fluor 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

79 V79.4 385 Traumatisme de les dents 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.5 386 Empastaments  

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.6 387 Extracció d’alguna dent o queixal 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.7 388 Posar fundes, ponts o altres pròtesis 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.8 389 Tractament de les genives 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.9 390 Ortodòncia 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 

79 V79.10 391 Un altre motiu 

0. NP (nen/a no ha anat al dentista) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
BUIDATGE 

 
N. VISITES MÈDIQUES (últims 15 dies) 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

80 V80 392 Visita mèdica darrers 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

81 V81 393,394,395 Temps d'espera visita 

0. NP (no ha visitat) 
Codifiqueu nombre de dies 
998. 998 dies o més  
999. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

82 V82 396 Motiu consulta o visita 

0. NP (no ha visitat) 
1. Lesió per accident 
2. Malaltia  
3. Revisió, control periòdic 
4. Renovar prescripcions (receptes) 
5. Procediment administratiu (certificat, baixa/alta laboral, etc) 
6. Vacunació 
7. Altres 
9. NS/NC 
 

83 V83 397,398 Tipus de metge darrers 15 dies 

0. NP (no ha visitat) 
1. Metge de medicina general 
2. Pediatre 
3. Oculista 
4. Dentista 
5. Ginecòleg 
6. Psiquiatre 
7. Metge d’una altre especialista  
8. Infermera 
9. Llevadora  
10. Treballador social 
11. Fisioterapeuta 
12. Psicòleg 
13. Osteòpata 
14. Homeòpata 
15. Naturista 
16. Acupuntor 
17. Altres BUIDATGE 
99. NS/NC 
 

84 V84 399 Adscripció metge última visita 

0. NP (no hi  ha anat)  
1. De la SS  
2. Assegurança a través de la Mútua obligatòria 
3. Assegurança privada concertada individual o empresa pares 
4. Metge particular 
9. NS/NC 
 

85 V85 400 Problemes de salut no consultats 15 dies 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

86 V86 401,402 Motiu no consulta 

0. NP (no ha tingut problemes de salut)  
1. Pèrdua d'hores de treball dels pares 
2. Por a perdre la feina els pares 
3. Incapacitat física per desplaçar-se 
4. Problemes de transport 
5. No resolen el seu problema de salut 
6. Haver de tenir cura d'un fill o malalt a casa 
7. Li han donat hora de visita per a més endavant 
8. No era prou greu 
9. Ho va resoldre a la farmàcia 
10. Té altres remeis curatius 
11-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NS/NC 
 

 
N. ATENCIÓ PRIMÀRIA I URGÈNCIES 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

89 V89a 403 Metge de capçalera 

1. Sí 
2. No  
9. NS/NC 

89 V89b 404 Ha anat a un metge de capçalera de Barcelona durant els últims 
12 mesos?   
1. Sí     
2. No        passeu a pregunta 107 
 

90 V90 405 Modalitat Metge de capçalera 

0. NP 
1. Seguretat Social 
2. Assegurança privada per la Mútua Obligatòria 
3. Assegurança privada concertada individual o empresa pares 
4. Metge particular 
5. Metge escolar 
9. NS/NC 
 

91 V91 406,407 Centre on atén metge capçalera 

0. NP 
1. CAP 
2. Centre especialitats mèdiques 
3. Consultori metge particular 
4. Hospital 
5. Escola 
6-98. Altres especificats BUIDATGE 
99. NS/NC 
 

92 V92 408,409 Vegades metge de capçalera 

0. NP 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

93 V93 410 Acudeix al seu metge  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

94 V94 411 Al centre visiten el mateix dia  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

95 V95 412 Al centre li aconsellen al telèfon 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

96 V96 413 Número per trucar si és tancat 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

97 V97 414 L’atén sempre el mateix personal 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

98 V98 415 Pot parlar amb el personal que coneix  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

99 V99 416 El seu metge coneix els seus problemes  

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

100 V100 417 Consulta a especialista o servei especialitzat 

0. NP 
1. Sí  
2. No 
9. NS/NC 
 

101 V101 418 Anota el metge alguna informació per l’especialista sobre la visita 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

102 V102 419 Parlen sobre la visita a l’especialista 

0. NP (no hi ha anat mai) 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

103 V103.1 420 Vacunacions 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

103 V103.2 421 Salut sexual o mètodes de control de natalitat 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

103 V103.3 422 Assessorament pera a problemes de salut mental o de conducta 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

103 V103.4 423 Cosir un trau que necessita punts 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

104 V104.1 424 Es parla de com mantenir el nen/a 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

104 V104.2 425 Es parla de com enfrontar-se als problemes de conducta  

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

104 V104.3 426 Es parla de temes de seguretat (sexe, droga,...)  

0. NP  
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

105 V105 427 Recomanació del metge o centre a un parent o amic 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

106 V106 428 Recomanació del metge/essa o centre a algú que no parli català o 
castellà 

0. NP 
1. Sens dubte  
2. Probablement sí 
3. Probablement no 
4. No, en absolut 
9. No sap, no recorda 
 

107 V107 429 Consulta a urgències 

1. Sí  
2. No 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

108 V108 430,431 Nombre de visites urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
Codifiqueu nombre de vegades 
99. NS/NC 
 

109 V109 432,433 Lloc visita urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
1. Hospital públic  
2. Hospital privat 
3. Trucada a un servei d’emergències  
4. Ambulatori de la Seguretat Social 
5. Consulta metge privada 
6. Altres BUIDATGE 
99.NS/NC 

 

110 V110 434,435 Decisió visita urgències 

0. NP (no ha anat a urgències) 
1. El nen o nena 
2. El pare o la mare 
3. La persona informadora 
4. Un altra familiar o acompanyant 
5. El metge de l’ambulatori 
6. Un altre metge o professional sanitari 
7. Servei d’emergències mèdiques 
8. Altres persones BUIDATGE 
9. NS/NC 

 

 
 

P. HOSPITALITZACIONS 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

111 V111 436 Hospitalització últim any 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC 
 

114 V1114 437,438 Adscripció hospital 

0. NP (no hospitalitzat) 
1. Seguretat social 
2. Assegurança per la Mútua obligatòria 
3. Assegurança privada concertada individual o empresa pares 
4. Centre privat amb pagament directe 
5. Altre BUIDATGE 
99. NS/NC 
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P. ESTILS DE VIDA: Activitat física i pràctiques preventives 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

116 V116.1 439 Participació en jocs d’esforç físic o esports (últimes 4 setmanes) 

0. NP (menor de 6 anys) 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
 

116 V116.2 440 Fet esport fins a quedar-se sense alè o suar (últimes 4 setmanes) 

0. NP 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
 

116 V116.3 441 Ha corregut molt mentre jugava o feia esport (últimes 4 setmanes) 

0. NP 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
 

116 V116.4 442 Ha tingut dificultat per caminar (últimes 4 setmanes) 

0. NP 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
 

116 V116.5 443 Ha tingut dificulta per pujar escales (últimes 4 setmanes) 

0. NP 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
 

116 V116.6 444 Ha tingut dificultat per córrer (últimes 4 setmanes) 

0. NP 
1. Cada dia 
2. Pocs dies 
3. Alguns dies 
4. Gairebé cada dia 
5. Tos els dies 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

117 V117.1 445 Dies activitats extraescolars esportives (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.1 446,447,448 Minuts/dia activitats extraescolars esportives (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
 

117 V117.2 449 Dies activitats extraescolars no esportives (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.2 450,451,452 Minuts/dia  activitats extraescolars esportives no esportives 
(darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
 

117 V117.3 453 Dies veure la tele (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.3 454,455,456 Minuts/dia  veure la tele (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
 

117 V117.4 457 Dies jugar amb videojocs, ordinador o Internet (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.4 458,459,460 Minuts/dia  jugar amb videojocs, ordinador o Internet (darrera 
setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

117 V117.5 461 Dies jugar al parc o al carrer (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.5 462,463,464 Minuts/dia  jugar al parc o al carrer (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
 

117 V117.6 465 Dies altra activitat de lleure (darrera setmana) 

BUIDATGE 
En blanc = menor de 3 anys 
0. Cap dia 
Codifiqueu nombre de dies 
9. NS/NC 
 

118 V118.6 466,467,468 Minuts/dia  altra activitat de lleure (darrera setmana) 

En blanc = menor de 3 anys 
0. NP (cap dia) 
Codifiqueu minuts per dia  
999. NS/NC 
 

 
 

Q. ESTILS DE VIDA: ALIMENTACIÓ 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

119 V119  469 Ha pres llet materna (darreres 24 hores) 

0. Np (nen/a de més de 2 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

120 V120 470 Ha pres llet materna els  primers mesos de vida 

0. Np (nen/a de més de 5 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  

121 V121 471,472,473 Edat quan va rebre última vegada llet materna 

En blanc = Np (nen/a de més de 5 anys o que no ha pres llet materna) 
000. Encara rep llet materna 
Codifiqueu nombre de dies 
998. 998 dies o més 
999. NS/NC 
BUIDATGE 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

122 V122 474,475,476 Edat quan va rebre per primera vegada aigua, infusions,... 

En blanc = Np (nen/a de més de 5 anys) 
000. No rep altre líquids 
Codifiqueu nombre de dies 
998. 998 dies o més 
999. NS/NC 
BUIDATGE 

123 V123 477,478,479 Edat quan va rebre per 1a vegada llet artificial per a lactants o  
altres llets 

En blanc = Np (nen/a de més de 5 anys) 
000. No rep llet artificial per a lactants o altre tipus de llet 
Codifiqueu nombre de dies 
998. 998 dies o més 
999. NS/NC 
BUIDATGE 

124 V124 480,481,482 Edat quan va rebre per primera vegada aliments sòlid o semisòlids 

En blanc = Np (nen/a de més de 5 anys) 
000. No rep altres aliments sòlids o semisòlids 
Codifiqueu nombre de dies 
998. 998 dies o més 
999. NS/NC 
BUIDATGE 

125 V125.1 483 Esmorzar abans de sortir de casa (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Cada dia 
2. De 4 a 6 vegades 
3. d’1 a 3 vegades 
4. Cap vegada 
9. NS/NC 
 

125 V125.2 484 Esmorzar a mig matí  (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Cada dia 
2. De 4 a 6 vegades 
3. d’1 a 3 vegades 
4. Cap vegada 
9. NS/NC 
 

126 V126.1 485 Menjar ràpid  (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Més d’un cop al dia 
2. Cada dia 
3. De 4 a 6 vegades 
4. D’1 a 3 vegades 
5. Cap vegada 
9. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

126 V126.2 486 Begudes amb sucre  (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Més d’un cop al dia 
2. Cada dia 
3. De 4 a 6 vegades 
4. D’1 a 3 vegades 
5. Cap vegada 
9. NS/NC 
 

126 V126.3 487 Productes amb sucre  (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Més d’un cop al dia 
2. Cada dia 
3. De 4 a 6 vegades 
4. D’1 a 3 vegades 
5. Cap vegada 
9. NS/NC 
 

126 V126.4 488 Snacks o menjars salats   (darrers 7 dies) 

0. Np (nen/a de menys de 3 anys) 
1. Més d’un cop al dia 
2. Cada dia 
3. De 4 a 6 vegades 
4. D’1 a 3 vegades 
5. Cap vegada 
9. NS/NC 
 

127 V127 489 Freqüència es raspalla les dents 

1. Més d’una vegada al dia, després de cada menjar 
2. Més d’una vegada al dia, no després de cada menjar 
3. Una vegada al dia, al matí 
4. Una vegada al dia, al migdia 
5. Una vegada ala dia, a la nit 
6. Més d’una vegada a la setmana, però no tots els dies 
7. Ocasionalment 
8. Mai 
9.NC 
 

 
 
 

S. SEGURETAT VIÀRIA 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

128 V128 490 Ha anat amb cotxer per la ciutat (darrer mes) 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

129 V129 491 On viatja habitualment per ciutat 

0. NP (no ha anat en cotxe per ciutat) 
1. Als seients del davant 
2. Als seients de darrera 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

130 V130.1 492 Utilització de la cadireta de seguretat (per ciutat) 

0. NP (no ha anat en cotxe per ciutat) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
 

130 V130.2 493 Utilització coixí elevador + respatller (per ciutat) 

0. NP (no ha anat en cotxe per ciutat) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
 

130 V130.3 494 Utilització del cinturó de seguretat 

0. NP (no ha anat en cotxe per ciutat) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
 

131 V131 495 Ha anat amb cotxer per carretera o autopista  (darrer mes) 

1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
 

132 V132 496 On viatge habitualment per carretera o autopista  

0. NP (no ha anat en cotxe per carretera o autopista) 
1. Als seients del davant 
2. Als seients de darrera 
9. NS/NC  
 

133 V133.1 497 Utilització de la cadireta de seguretat (per carretera o autopista) 

0. NP (no ha anat en cotxe per carretera o autopista) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

133 V133.2 498 Utilització del coixí elevador + respatller (per carretera o autopista) 

0. NP (no ha anat en cotxe per carretera o autopista) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
 

133 V133.3 499 Utilització del cinturo de seguretat (per carretera o autopista) 

0. NP (no ha anat en cotxe per carretera o autopista) 
1. Sempre 
2. La majoria de vegades 
3. Algunes vegades 
4. Rarament 
5. Mai 
9. NS/NC  
 

 
 

X. PARTICIPAR A L’ANÀLISI DE SANG 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

P1 VP1 500 Fer-se anàlisi de sang 

0. NP (menor de 6 anys) 
1. Sí 
2. No 
9. NS/NC  
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

185 V185 501,502, 

503,504 

Hora finalització 

Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835 
9999. No consta 
 

186 V186 505,506,507 Durada de l’entrevista 

Diferència entre l’hora d’inici (taula de portada) i l’hora de finalització 
Codifiqueu en minuts 
999. No consta 
 

187 V187 508 Llengua de l’entrevista 

1. Català 
2. Castellà 
3. Català i castellà combinats 
4. Altres BUIDATGE 
9. NS/NC 
 

188 V188.1 509 Dificultat en català 

0. NP 
1. Cap dificultat 
2. Alguna dificultat 
3. Moltes dificultats 
9. NS/NC 
 

188 V188.2 510 Dificultat en castellà 

0. NP 
1. Cap dificultat 
2. Alguna dificultat 
3. Moltes dificultats 
9. NS/NC 
 

190 V190 511 Presència del menor 

1. Presència 
2. Al domicili, a una altra habitació 
3. No hi era al domicili 
9. NS/NC 

191 V191 512 Presència de terceres persones 

Codificar la primera opció en cas de respostes múltiples 
0. NP (no s’ha emprat informador indirecte) 
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) 
9. NS/NC 

192 V192.1 513,514 Facilitat a donar resposta 

Codifiqueu la xifra de valoració 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

192 V192.2 515,516 Grau de sinceritat 

Codifiqueu la xifra de valoració 
99. NS/NC 
 

193 193.1 517,518,519 Pregunta poc fiable 1 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
 

193 193.2 520,521,522 Pregunta poc fiable 2 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
 

193 193.3 523,524,525 Pregunta poc fiable 3 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
 

193 193.4 526,527,528 Pregunta poc fiable 4 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
 

193 193.5 529,530,531 Pregunta poc fiable 5 

000. Cap 
Codifiqueu el número de pregunta 
999. NS/NC 
 

194 V194 532 Lloc realització 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 BUIDATGE 
9. NS/NC 

195 V195 533 Tipus d’habitatge 

1. Pis  
2. Casa unifamiliar adossada 
3. Casa unifamiliar entremitgera 
4. Casa unifamiliar aïllada 
5. Un altre tipus BUIDATGE 
9. NS/NC 
 

196 V196 534,535 Planta 

En blanc = viu a una casa 
Codifiqueu el número de planta 
00. Baixos 
66. Àtic o sobreàtic 
77. Sotano o semisòtano 
99. NS/NC 
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Pregunta Variable Posicions Nom i categories de la variable 

197 V197 536 Nivell d’habitabilitat 

1. Correcte  
2. Deficient 
3. Molt deficient 
9. NS/NC 
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Llistat de municipis, províncies i països 
 
 

Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 
Abrera 11 Baix Llobregat 8001 Barcelona 
Aguilar de 7 Bages 8002 Barcelona 
Alella 21 Maresme 8003 Barcelona 
Alpens 24 Osona 8004 Barcelona 
Ametlla del Vallès, 41 Vallès Oriental 8005 Barcelona 
Arenys de Mar 21 Maresme 8006 Barcelona 
Arenys de Munt 21 Maresme 8007 Barcelona 
Argençola 6 Anoia 8008 Barcelona 
Argentona 21 Maresme 8009 Barcelona 
Artés 7 Bages 8010 Barcelona 
Avià 14 Berguedà 8011 Barcelona 
Avinyó 7 Bages 8012 Barcelona 
Avinyonet del 3 Alt Penedès 8013 Barcelona 
Aiguafreda 41 Vallès Oriental 8014 Barcelona 
Badalona 13 Barcelonès 8015 Barcelona 
Bagà 14 Berguedà 8016 Barcelona 
Balenyà 24 Osona 8017 Barcelona 
Balsareny 7 Bages 8018 Barcelona 
Barcelona 13 Barcelonès 8019 Barcelona 
Begues 11 Baix Llobregat 8020 Barcelona 
Bellprat 6 Anoia 8021 Barcelona 
Berga 14 Berguedà 8022 Barcelona 
Bigues i Riells 41 Vallès Oriental 8023 Barcelona 
Borredà 14 Berguedà 8024 Barcelona 
Bruc, el 6 Anoia 8025 Barcelona 
Brull, el 24 Osona 8026 Barcelona 
Cabanyes, les 3 Alt Penedès 8027 Barcelona 
Cabrera 6 Anoia 8028 Barcelona 
Cabrera de Mar 21 Maresme 8029 Barcelona 
Cabrils 21 Maresme 8030 Barcelona 
Calaf 6 Anoia 8031 Barcelona 
Caldes d'Estrac 21 Maresme 8032 Barcelona 
Caldes de 41 Vallès Oriental 8033 Barcelona 
Calders 7 Bages 8034 Barcelona 
Calella 21 Maresme 8035 Barcelona 
Calonge de 6 Anoia 8036 Barcelona 
Calldetenes 24 Osona 8037 Barcelona 
Callús 7 Bages 8038 Barcelona 
Campins 41 Vallès Oriental 8039 Barcelona 
Canet de Mar 21 Maresme 8040 Barcelona 
Canovelles 41 Vallès Oriental 8041 Barcelona 
Cànoves i 41 Vallès Oriental 8042 Barcelona 
Canyelles 17 Garraf 8043 Barcelona 
Capellades 6 Anoia 8044 Barcelona 
Capolat 14 Berguedà 8045 Barcelona 
Cardedeu 41 Vallès Oriental 8046 Barcelona 
Cardona 7 Bages 8047 Barcelona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Carme 6 Anoia 8048 Barcelona 
Casserres 14 Berguedà 8049 Barcelona 
Castellar del Riu 14 Berguedà 8050 Barcelona 
Castellar del 40 Vallès Occidental 8051 Barcelona 
Castellar de N'hug 14 Berguedà 8052 Barcelona 
Castellbell i el 7 Bages 8053 Barcelona 
Castellbisbal 40 Vallès Occidental 8054 Barcelona 
Castellcir 41 Vallès Oriental 8055 Barcelona 
Castelldefels 11 Baix Llobregat 8056 Barcelona 
Castell de l'Areny 14 Berguedà 8057 Barcelona 
Castellet i la 3 Alt Penedès 8058 Barcelona 
Castellfollit del 7 Bages 8059 Barcelona 
Castellfollit de 6 Anoia 8060 Barcelona 
Castellgalí 7 Bages 8061 Barcelona 
Castellnou de 7 Bages 8062 Barcelona 
Castellolí 6 Anoia 8063 Barcelona 
Castellterçol 41 Vallès Oriental 8064 Barcelona 
Castellví de la 3 Alt Penedès 8065 Barcelona 
Castellví de 11 Baix Llobregat 8066 Barcelona 
Centelles 24 Osona 8067 Barcelona 
Cervelló 11 Baix Llobregat 8068 Barcelona 
Collbató 11 Baix Llobregat 8069 Barcelona 
Collsuspina 24 Osona 8070 Barcelona 
Copons 6 Anoia 8071 Barcelona 
Corbera de 11 Baix Llobregat 8072 Barcelona 
Cornellà de 11 Baix Llobregat 8073 Barcelona 
Cubelles 17 Garraf 8074 Barcelona 
Dosrius 21 Maresme 8075 Barcelona 
Esparreguera 11 Baix Llobregat 8076 Barcelona 
Esplugues de 11 Baix Llobregat 8077 Barcelona 
Espunyola, l' 14 Berguedà 8078 Barcelona 
Estany, l' 7 Bages 8079 Barcelona 
Fígols 14 Berguedà 8080 Barcelona 
Fogars de 41 Vallès Oriental 8081 Barcelona 
Fogars de 34 Selva 8082 Barcelona 
Folgueroles 24 Osona 8083 Barcelona 
Fonollosa 7 Bages 8084 Barcelona 
Font-rubí 3 Alt Penedès 8085 Barcelona 
Franqueses del 41 Vallès Oriental 8086 Barcelona 
Gallifa 40 Vallès Occidental 8087 Barcelona 
Garriga, la 41 Vallès Oriental 8088 Barcelona 
Gavà 11 Baix Llobregat 8089 Barcelona 
Gaià 7 Bages 8090 Barcelona 
Gelida 3 Alt Penedès 8091 Barcelona 
Gironella 14 Berguedà 8092 Barcelona 
Gisclareny 14 Berguedà 8093 Barcelona 
Granada, la 3 Alt Penedès 8094 Barcelona 



 378

 
Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Granera 41 Vallès Oriental 8095 Barcelona 
Granollers 41 Vallès Oriental 8096 Barcelona 
Gualba 41 Vallès Oriental 8097 Barcelona 
Sant Salvador de 7 Bages 8098 Barcelona 
Guardiola de 14 Berguedà 8099 Barcelona 
Gurb 24 Osona 8100 Barcelona 
Hospitalet de 13 Barcelonès 8101 Barcelona 
Igualada 6 Anoia 8102 Barcelona 
Jorba 6 Anoia 8103 Barcelona 
Llacuna, la 6 Anoia 8104 Barcelona 
Llagosta, la 41 Vallès Oriental 8105 Barcelona 
Llinars del Vallès 41 Vallès Oriental 8106 Barcelona 
Lliçà d'Amunt 41 Vallès Oriental 8107 Barcelona 
Lliçà de Vall 41 Vallès Oriental 8108 Barcelona 
Lluçà 24 Osona 8109 Barcelona 
Malgrat de Mar 21 Maresme 8110 Barcelona 
Malla 24 Osona 8111 Barcelona 
Manlleu 24 Osona 8112 Barcelona 
Manresa 7 Bages 8113 Barcelona 
Martorell 11 Baix Llobregat 8114 Barcelona 
Martorelles 41 Vallès Oriental 8115 Barcelona 
Masies de Roda, 24 Osona 8116 Barcelona 
Masies de 24 Osona 8117 Barcelona 
Masnou, el 21 Maresme 8118 Barcelona 
Masquefa 6 Anoia 8119 Barcelona 
Matadepera 40 Vallès Occidental 8120 Barcelona 
Mataró 21 Maresme 8121 Barcelona 
Mediona 3 Alt Penedès 8122 Barcelona 
Molins de Rei 11 Baix Llobregat 8123 Barcelona 
Mollet del Vallès 41 Vallès Oriental 8124 Barcelona 
Montcada i Reixac 40 Vallès Occidental 8125 Barcelona 
Montgat 21 Maresme 8126 Barcelona 
Monistrol de 7 Bages 8127 Barcelona 
Monistrol de 7 Bages 8128 Barcelona 
Muntanyola 24 Osona 8129 Barcelona 
Montclar 14 Berguedà 8130 Barcelona 
Montesquiu 24 Osona 8131 Barcelona 
Montmajor 14 Berguedà 8132 Barcelona 
Montmaneu 6 Anoia 8133 Barcelona 
Figaró-Montmany 41 Vallès Oriental 8134 Barcelona 
Montmeló 41 Vallès Oriental 8135 Barcelona 
Montornès del 41 Vallès Oriental 8136 Barcelona 
Montseny 41 Vallès Oriental 8137 Barcelona 
Moià 7 Bages 8138 Barcelona 
Mura 7 Bages 8139 Barcelona 
Navarcles 7 Bages 8140 Barcelona 
Navàs 7 Bages 8141 Barcelona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Nou de Berguedà, 14 Berguedà 8142 Barcelona 
Òdena 6 Anoia 8143 Barcelona 
Olvan 14 Berguedà 8144 Barcelona 
Olèrdola 3 Alt Penedès 8145 Barcelona 
Olesa de 3 Alt Penedès 8146 Barcelona 
Olesa de 11 Baix Llobregat 8147 Barcelona 
Olivella 17 Garraf 8148 Barcelona 
Olost 24 Osona 8149 Barcelona 
Orís 24 Osona 8150 Barcelona 
Oristà 24 Osona 8151 Barcelona 
Orpí 6 Anoia 8152 Barcelona 
Òrrius 21 Maresme 8153 Barcelona 
Pacs del Penedès 3 Alt Penedès 8154 Barcelona 
Palafolls 21 Maresme 8155 Barcelona 
Palau de 40 Vallès Occidental 8156 Barcelona 
Pallejà 11 Baix Llobregat 8157 Barcelona 
Papiol, el 11 Baix Llobregat 8158 Barcelona 
Parets del Vallès 41 Vallès Oriental 8159 Barcelona 
Perafita 24 Osona 8160 Barcelona 
Piera 6 Anoia 8161 Barcelona 
Hostalets de 6 Anoia 8162 Barcelona 
Pineda de Mar 21 Maresme 8163 Barcelona 
Pla del Penedès, 3 Alt Penedès 8164 Barcelona 
Pobla de 6 Anoia 8165 Barcelona 
Pobla de Lillet, la 14 Berguedà 8166 Barcelona 
Polinyà 40 Vallès Occidental 8167 Barcelona 
Pontons 3 Alt Penedès 8168 Barcelona 
Prat de Llobregat, 11 Baix Llobregat 8169 Barcelona 
Prats de Rei, els 6 Anoia 8170 Barcelona 
Prats de Lluçanès 24 Osona 8171 Barcelona 
Premià de Mar 21 Maresme 8172 Barcelona 
Puigdàlber 3 Alt Penedès 8174 Barcelona 
Puig-reig 14 Berguedà 8175 Barcelona 
Pujalt 6 Anoia 8176 Barcelona 
Quar, la 14 Berguedà 8177 Barcelona 
Rajadell 7 Bages 8178 Barcelona 
Rellinars 40 Vallès Occidental 8179 Barcelona 
Ripollet 40 Vallès Occidental 8180 Barcelona 
Roca del Vallès, 41 Vallès Oriental 8181 Barcelona 
Pont de Vilomara i 7 Bages 8182 Barcelona 
Roda de Ter 24 Osona 8183 Barcelona 
Rubí 40 Vallès Occidental 8184 Barcelona 
Rubió 6 Anoia 8185 Barcelona 
Sabadell 40 Vallès Occidental 8187 Barcelona 
Sagàs 14 Berguedà 8188 Barcelona 
Sant Pere 6 Anoia 8189 Barcelona 
Saldes 14 Berguedà 8190 Barcelona 
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Sallent 7 Bages 8191 Barcelona 
Santpedor 7 Bages 8192 Barcelona 
Sant Iscle de 21 Maresme 8193 Barcelona 
Sant Adrià del 13 Barcelonès 8194 Barcelona 
Sant Agustí de 24 Osona 8195 Barcelona 
Sant Andreu de la 11 Baix Llobregat 8196 Barcelona 
Sant Andreu de 21 Maresme 8197 Barcelona 
Sant Antoni de 41 Vallès Oriental 8198 Barcelona 
Sant Bartomeu 24 Osona 8199 Barcelona 
Sant Boi de 11 Baix Llobregat 8200 Barcelona 
Sant Boi de 24 Osona 8201 Barcelona 
Sant Celoni 41 Vallès Oriental 8202 Barcelona 
Sant Cebrià de 21 Maresme 8203 Barcelona 
Sant Climent de 11 Baix Llobregat 8204 Barcelona 
Sant Cugat del 40 Vallès Occidental 8205 Barcelona 
Sant Cugat 3 Alt Penedès 8206 Barcelona 
Sant Esteve de 41 Vallès Oriental 8207 Barcelona 
Sant Esteve 11 Baix Llobregat 8208 Barcelona 
Sant Fost de 41 Vallès Oriental 8209 Barcelona 
Sant Feliu de 41 Vallès Oriental 8210 Barcelona 
Sant Feliu de 11 Baix Llobregat 8211 Barcelona 
Sant Feliu 7 Bages 8212 Barcelona 
Sant Fruitós de 7 Bages 8213 Barcelona 
Vilassar de Dalt 21 Maresme 8214 Barcelona 
Sant Hipòlit de 24 Osona 8215 Barcelona 
Sant Jaume de 14 Berguedà 8216 Barcelona 
Sant Joan Despí 11 Baix Llobregat 8217 Barcelona 
Sant Joan de 7 Bages 8218 Barcelona 
Vilassar de Mar 21 Maresme 8219 Barcelona 
Sant Julià de 24 Osona 8220 Barcelona 
Sant Just Desvern 11 Baix Llobregat 8221 Barcelona 
Sant Llorenç 3 Alt Penedès 8222 Barcelona 
Sant Llorenç 40 Vallès Occidental 8223 Barcelona 
Sant Martí de 24 Osona 8224 Barcelona 
Sant Martí 24 Osona 8225 Barcelona 
Sant Martí de 6 Anoia 8226 Barcelona 
Sant Martí 3 Alt Penedès 8227 Barcelona 
Sant Martí 6 Anoia 8228 Barcelona 
Sant Mateu de 7 Bages 8229 Barcelona 
Premià de Dalt 21 Maresme 8230 Barcelona 
Sant Pere de 17 Garraf 8231 Barcelona 
Sant Pere de 3 Alt Penedès 8232 Barcelona 
Sant Pere de 24 Osona 8233 Barcelona 
Sant Pere de 41 Vallès Oriental 8234 Barcelona 
Sant Pol de Mar 21 Maresme 8235 Barcelona 
Sant Quintí de 3 Alt Penedès 8236 Barcelona 
Sant Quirze de 24 Osona 8237 Barcelona 
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Sant Quirze del 40 Vallès Occidental 8238 Barcelona 
Sant Quirze 41 Vallès Oriental 8239 Barcelona 
Sant Sadurní 3 Alt Penedès 8240 Barcelona 
Sant Sadurní 24 Osona 8241 Barcelona 
Marganell 7 Bages 8242 Barcelona 
Santa Cecília de 24 Osona 8243 Barcelona 
Santa Coloma de 11 Baix Llobregat 8244 Barcelona 
Santa Coloma de 13 Barcelonès 8245 Barcelona 
Santa Eugènia de 24 Osona 8246 Barcelona 
Santa Eulàlia de 24 Osona 8247 Barcelona 
Santa Eulàlia de 41 Vallès Oriental 8248 Barcelona 
Santa Fe del 3 Alt Penedès 8249 Barcelona 
Santa Margarida 6 Anoia 8250 Barcelona 
Santa Margarida i 3 Alt Penedès 8251 Barcelona 
Barberà del Vallès 40 Vallès Occidental 8252 Barcelona 
Santa Maria de 24 Osona 8253 Barcelona 
Santa Maria de 24 Osona 8254 Barcelona 
Santa Maria de 14 Berguedà 8255 Barcelona 
Santa Maria de 41 Vallès Oriental 8256 Barcelona 
Santa Maria de 6 Anoia 8257 Barcelona 
Santa Maria d'Oló 7 Bages 8258 Barcelona 
Santa Maria de 41 Vallès Oriental 8259 Barcelona 
Santa Perpètua 40 Vallès Occidental 8260 Barcelona 
Santa Susanna 21 Maresme 8261 Barcelona 
Sant Vicenç de 7 Bages 8262 Barcelona 
Sant Vicenç dels 11 Baix Llobregat 8263 Barcelona 
Sant Vicenç de 21 Maresme 8264 Barcelona 
Sant Vicenç de 24 Osona 8265 Barcelona 
Cerdanyola del 40 Vallès Occidental 8266 Barcelona 
Sentmenat 40 Vallès Occidental 8267 Barcelona 
Cercs 14 Berguedà 8268 Barcelona 
Seva 24 Osona 8269 Barcelona 
Sitges 17 Garraf 8270 Barcelona 
Sobremunt 24 Osona 8271 Barcelona 
Sora 24 Osona 8272 Barcelona 
Subirats 3 Alt Penedès 8273 Barcelona 
Súria 7 Bages 8274 Barcelona 
Tavèrnoles 24 Osona 8275 Barcelona 
Tagamanent 41 Vallès Oriental 8276 Barcelona 
Talamanca 7 Bages 8277 Barcelona 
Taradell 24 Osona 8278 Barcelona 
Terrassa 40 Vallès Occidental 8279 Barcelona 
Tavertet 24 Osona 8280 Barcelona 
Teià 21 Maresme 8281 Barcelona 
Tiana 21 Maresme 8282 Barcelona 
Tona 24 Osona 8283 Barcelona 
Tordera 21 Maresme 8284 Barcelona 
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Torelló 24 Osona 8285 Barcelona 
Torre de 6 Anoia 8286 Barcelona 
Torrelavit 3 Alt Penedès 8287 Barcelona 
Torrelles de Foix 3 Alt Penedès 8288 Barcelona 
Torrelles de 11 Baix Llobregat 8289 Barcelona 
Ullastrell 40 Vallès Occidental 8290 Barcelona 
Vacarisses 40 Vallès Occidental 8291 Barcelona 
Vallbona d'Anoia 6 Anoia 8292 Barcelona 
Vallcebre 14 Berguedà 8293 Barcelona 
Vallgorguina 41 Vallès Oriental 8294 Barcelona 
Vallirana 11 Baix Llobregat 8295 Barcelona 
Vallromanes 41 Vallès Oriental 8296 Barcelona 
Veciana 6 Anoia 8297 Barcelona 
Vic 24 Osona 8298 Barcelona 
Vilada 14 Berguedà 8299 Barcelona 
Viladecavalls 40 Vallès Occidental 8300 Barcelona 
Viladecans 11 Baix Llobregat 8301 Barcelona 
Vilanova del Camí 6 Anoia 8302 Barcelona 
Vilanova de Sau 24 Osona 8303 Barcelona 
Vilobí del 3 Alt Penedès 8304 Barcelona 
Vilafranca del 3 Alt Penedès 8305 Barcelona 
Vilalba Sasserra 41 Vallès Oriental 8306 Barcelona 
Vilanova i la 17 Garraf 8307 Barcelona 
Viver i Serrateix 14 Berguedà 8308 Barcelona 
Rupit i Pruit 24 Osona 8901 Barcelona 
Vilanova del 41 Vallès Oriental 8902 Barcelona 
Sant Julià de 14 Berguedà 8903 Barcelona 
Badia del Vallès 40 Vallès Occidental 8904 Barcelona 
Agullana 2 Alt Empordà 17001 Girona 
Aiguaviva 20 Gironès 17002 Girona 
Albanyà 2 Alt Empordà 17003 Girona 
Albons 10 Baix Empordà 17004 Girona 
Far d'Empordà, el 2 Alt Empordà 17005 Girona 
Alp 15 Cerdanya 17006 Girona 
Amer 34 Selva 17007 Girona 
Anglès 34 Selva 17008 Girona 
Arbúcies 34 Selva 17009 Girona 
Argelaguer 19 Garrotxa 17010 Girona 
Armentera, l' 2 Alt Empordà 17011 Girona 
Avinyonet de 2 Alt Empordà 17012 Girona 
Begur 10 Baix Empordà 17013 Girona 
Vajol, la 2 Alt Empordà 17014 Girona 
Banyoles 28 Pla de l'Estany 17015 Girona 
Bàscara 2 Alt Empordà 17016 Girona 
Bellcaire 10 Baix Empordà 17018 Girona 
Besalú 19 Garrotxa 17019 Girona 
Bescanó 20 Gironès 17020 Girona 
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Beuda 19 Garrotxa 17021 Girona 
Bisbal d'Empordà, 10 Baix Empordà 17022 Girona 
Blanes 34 Selva 17023 Girona 
Bolvir 15 Cerdanya 17024 Girona 
Bordils 20 Gironès 17025 Girona 
Borrassà 2 Alt Empordà 17026 Girona 
Breda 34 Selva 17027 Girona 
Brunyola 34 Selva 17028 Girona 
Boadella 2 Alt Empordà 17029 Girona 
Cabanes 2 Alt Empordà 17030 Girona 
Cabanelles 2 Alt Empordà 17031 Girona 
Cadaqués 2 Alt Empordà 17032 Girona 
Caldes de 34 Selva 17033 Girona 
Calonge 10 Baix Empordà 17034 Girona 
Camós 28 Pla de l'Estany 17035 Girona 
Campdevànol 31 Ripollès 17036 Girona 
Campelles 31 Ripollès 17037 Girona 
Campllong 20 Gironès 17038 Girona 
Camprodon 31 Ripollès 17039 Girona 
Canet d'Adri 20 Gironès 17040 Girona 
Cantallops 2 Alt Empordà 17041 Girona 
Capmany 2 Alt Empordà 17042 Girona 
Queralbs 31 Ripollès 17043 Girona 
Cassà de la Selva 20 Gironès 17044 Girona 
Castellfollit de la 19 Garrotxa 17046 Girona 
Castelló 2 Alt Empordà 17047 Girona 
Castell-Platja 10 Baix Empordà 17048 Girona 
Celrà 20 Gironès 17049 Girona 
Cervià de Ter 20 Gironès 17050 Girona 
Cistella 2 Alt Empordà 17051 Girona 
Siurana 2 Alt Empordà 17052 Girona 
Colera 2 Alt Empordà 17054 Girona 
Colomers 10 Baix Empordà 17055 Girona 
Cornellà del Terri 28 Pla de l'Estany 17056 Girona 
Corçà 10 Baix Empordà 17057 Girona 
Crespià 28 Pla de l'Estany 17058 Girona 
Darnius 2 Alt Empordà 17060 Girona 
Das 15 Cerdanya 17061 Girona 
Escala, l' 2 Alt Empordà 17062 Girona 
Espinelves 24 Osona 17063 Girona 
Espolla 2 Alt Empordà 17064 Girona 
Esponellà 28 Pla de l'Estany 17065 Girona 
Figueres 2 Alt Empordà 17066 Girona 
Flaçà 20 Gironès 17067 Girona 
Foixà 10 Baix Empordà 17068 Girona 
Fontanals de 15 Cerdanya 17069 Girona 
Fontanilles 10 Baix Empordà 17070 Girona 
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Fontcoberta 28 Pla de l'Estany 17071 Girona 
Fornells de la 20 Gironès 17073 Girona 
Fortià 2 Alt Empordà 17074 Girona 
Garrigàs 2 Alt Empordà 17075 Girona 
Garrigoles 10 Baix Empordà 17076 Girona 
Garriguella 2 Alt Empordà 17077 Girona 
Ger 15 Cerdanya 17078 Girona 
Girona 20 Gironès 17079 Girona 
Gombrèn 31 Ripollès 17080 Girona 
Gualta 10 Baix Empordà 17081 Girona 
Guils de 15 Cerdanya 17082 Girona 
Hostalric 34 Selva 17083 Girona 
Isòvol 15 Cerdanya 17084 Girona 
Jafre 10 Baix Empordà 17085 Girona 
Jonquera, la 2 Alt Empordà 17086 Girona 
Juià 20 Gironès 17087 Girona 
LLadó 2 Alt Empordà 17088 Girona 
Llagostera 20 Gironès 17089 Girona 
Llambilles 20 Gironès 17090 Girona 
Llanars 31 Ripollès 17091 Girona 
LLançà 2 Alt Empordà 17092 Girona 
LLers 2 Alt Empordà 17093 Girona 
Llívia 15 Cerdanya 17094 Girona 
Lloret de Mar 34 Selva 17095 Girona 
Llosses, les 31 Ripollès 17096 Girona 
Madremanya 20 Gironès 17097 Girona 
Maià de Montcal 19 Garrotxa 17098 Girona 
Meranges 15 Cerdanya 17099 Girona 
Masarac 2 Alt Empordà 17100 Girona 
Massanes 34 Selva 17101 Girona 
Maçanet de 2 Alt Empordà 17102 Girona 
Maçanet de la 34 Selva 17103 Girona 
Mieres 19 Garrotxa 17105 Girona 
Mollet de 2 Alt Empordà 17106 Girona 
Molló 31 Ripollès 17107 Girona 
Montagut 19 Garrotxa 17109 Girona 
Mont-ras 10 Baix Empordà 17110 Girona 
Navata 2 Alt Empordà 17111 Girona 
Ogassa 31 Ripollès 17112 Girona 
Olot 19 Garrotxa 17114 Girona 
Ordis 2 Alt Empordà 17115 Girona 
Osor 34 Selva 17116 Girona 
Palafrugell 10 Baix Empordà 17117 Girona 
Palamós 10 Baix Empordà 17118 Girona 
Palau de Santa 2 Alt Empordà 17119 Girona 
Palau-saverdera 2 Alt Empordà 17120 Girona 
Palau-sator 10 Baix Empordà 17121 Girona 
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Palol de Revardit 28 Pla de l'Estany 17123 Girona 
Pals 10 Baix Empordà 17124 Girona 
Pardines 31 Ripollès 17125 Girona 
Parlavà 10 Baix Empordà 17126 Girona 
Pau 2 Alt Empordà 17128 Girona 
Pedret i Marzà 2 Alt Empordà 17129 Girona 
Pera, la 10 Baix Empordà 17130 Girona 
Peralada 2 Alt Empordà 17132 Girona 
Planes d'Hostoles, 19 Garrotxa 17133 Girona 
Planoles 31 Ripollès 17134 Girona 
Pont de Molins 2 Alt Empordà 17135 Girona 
Pontós 2 Alt Empordà 17136 Girona 
Porqueres 28 Pla de l'Estany 17137 Girona 
Portbou 2 Alt Empordà 17138 Girona 
Preses, les 19 Garrotxa 17139 Girona 
Port de la Selva, 2 Alt Empordà 17140 Girona 
Puigcerdà 15 Cerdanya 17141 Girona 
Quart 20 Gironès 17142 Girona 
Rabós 2 Alt Empordà 17143 Girona 
Regencós 10 Baix Empordà 17144 Girona 
Ribes de Freser 31 Ripollès 17145 Girona 
Riells i Viabrea 34 Selva 17146 Girona 
Ripoll 31 Ripollès 17147 Girona 
Riudarenes 34 Selva 17148 Girona 
Riudaura 19 Garrotxa 17149 Girona 
Riudellots de la 34 Selva 17150 Girona 
Riumors 2 Alt Empordà 17151 Girona 
Roses 2 Alt Empordà 17152 Girona 
Rupià 10 Baix Empordà 17153 Girona 
Sales de Llierca 19 Garrotxa 17154 Girona 
Salt 20 Gironès 17155 Girona 
Sant Andreu 20 Gironès 17157 Girona 
Sant Climent 2 Alt Empordà 17158 Girona 
Sant Feliu de 34 Selva 17159 Girona 
Sant Feliu de 10 Baix Empordà 17160 Girona 
Sant Feliu de 19 Garrotxa 17161 Girona 
Sant Ferriol 19 Garrotxa 17162 Girona 
Sant Gregori 20 Gironès 17163 Girona 
Sant Hilari Sacalm 34 Selva 17164 Girona 
Sant Jaume de 19 Garrotxa 17165 Girona 
Sant Jordi 20 Gironès 17166 Girona 
Sant Joan de les 31 Ripollès 17167 Girona 
Sant Joan de 20 Gironès 17168 Girona 
Sant Julià de 20 Gironès 17169 Girona 
Vallfogona de 31 Ripollès 17170 Girona 
Sant Llorenç de la 2 Alt Empordà 17171 Girona 
Sant Martí de 20 Gironès 17172 Girona 
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Sant Martí Vell 20 Gironès 17173 Girona 
Sant Miquel de 28 Pla de l'Estany 17174 Girona 
Sant Miquel de 2 Alt Empordà 17175 Girona 
Sant Mori 2 Alt Empordà 17176 Girona 
Sant Pau de 31 Ripollès 17177 Girona 
Sant Pere 2 Alt Empordà 17178 Girona 
Santa Coloma de 34 Selva 17180 Girona 
Santa Cristina 10 Baix Empordà 17181 Girona 
Santa Llogaia 

À
2 Alt Empordà 17182 Girona 

Sant Aniol de 19 Garrotxa 17183 Girona 
Santa Pau 19 Garrotxa 17184 Girona 
Sant Joan les 19 Garrotxa 17185 Girona 
Sarrià de Ter 20 Gironès 17186 Girona 
Saus 2 Alt Empordà 17187 Girona 
Selva de Mar, la 2 Alt Empordà 17188 Girona 
Cellera de Ter, la 34 Selva 17189 Girona 
Serinyà 28 Pla de l'Estany 17190 Girona 
Serra de Daró 10 Baix Empordà 17191 Girona 
Setcases 31 Ripollès 17192 Girona 
Sils 34 Selva 17193 Girona 
Susqueda 34 Selva 17194 Girona 
Tallada 10 Baix Empordà 17195 Girona 
Terrades 2 Alt Empordà 17196 Girona 
Torrent 10 Baix Empordà 17197 Girona 
Torroella de 2 Alt Empordà 17198 Girona 
Torroella de 10 Baix Empordà 17199 Girona 
Tortellà 19 Garrotxa 17200 Girona 
Toses 31 Ripollès 17201 Girona 
Tossa de Mar 34 Selva 17202 Girona 
Ultramort 10 Baix Empordà 17203 Girona 
Ullà 10 Baix Empordà 17204 Girona 
Ullastret 10 Baix Empordà 17205 Girona 
Urús 15 Cerdanya 17206 Girona 
Vall d'en Bas, la 19 Garrotxa 17207 Girona 
Vall de Bianya, la 19 Garrotxa 17208 Girona 
Vall-llobrega 10 Baix Empordà 17209 Girona 
Ventalló 2 Alt Empordà 17210 Girona 
Verges 10 Baix Empordà 17211 Girona 
Vidrà 24 Osona 17212 Girona 
Vidreres 34 Selva 17213 Girona 
Vilabertran 2 Alt Empordà 17214 Girona 
Vilablareix 20 Gironès 17215 Girona 
Viladasens 20 Gironès 17216 Girona 
Viladamat 2 Alt Empordà 17217 Girona 
Vilademuls 28 Pla de l'Estany 17218 Girona 
Viladrau 24 Osona 17220 Girona 
Vilafant 2 Alt Empordà 17221 Girona 
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Vilaür 2 Alt Empordà 17222 Girona 
Vilajuïga 2 Alt Empordà 17223 Girona 
Vilallonga de Ter 31 Ripollès 17224 Girona 
Vilamacolum 2 Alt Empordà 17225 Girona 
Vilamalla 2 Alt Empordà 17226 Girona 
Vilamaniscle 2 Alt Empordà 17227 Girona 
Vilanant 2 Alt Empordà 17228 Girona 
Vila-sacra 2 Alt Empordà 17230 Girona 
Vilopriu 10 Baix Empordà 17232 Girona 
Vilobí d'Onyar 34 Selva 17233 Girona 
Biure 2 Alt Empordà 17234 Girona 
Cruïlles, Monells i 10 Baix Empordà 17901 Girona 
Forallac 10 Baix Empordà 17902 Girona 
Sant Julià de Llor i 34 Selva 17903 Girona 
Abella de la 25 Pallars Jussà 25001 Lleida 
Àger 23 Noguera 25002 Lleida 
Agramunt 38 Urgell 25003 Lleida 
Alamús, els 33 Segrià 25004 Lleida 
Alàs i Cerc 4 Alt Urgell 25005 Lleida 
Albagés, l' 18 Garrigues 25006 Lleida 
Albatàrrec 33 Segrià 25007 Lleida 
Albesa 23 Noguera 25008 Lleida 
Albi, l' 18 Garrigues 25009 Lleida 
Alcanó 33 Segrià 25010 Lleida 
Alcarràs 33 Segrià 25011 Lleida 
Alcoletge 33 Segrià 25012 Lleida 
Alfarràs 33 Segrià 25013 Lleida 
Alfés 33 Segrià 25014 Lleida 
Algerri 23 Noguera 25015 Lleida 
Alguaire 33 Segrià 25016 Lleida 
Alins 26 Pallars Sobirà 25017 Lleida 
Almacelles 33 Segrià 25019 Lleida 
Almatret 33 Segrià 25020 Lleida 
Almenar 33 Segrià 25021 Lleida 
Alòs de Balaguer 23 Noguera 25022 Lleida 
Alpicat 33 Segrià 25023 Lleida 
Alt Àneu 26 Pallars Sobirà 25024 Lleida 
Naut Aran 39 Val d'Aran 25025 Lleida 
Anglesola 38 Urgell 25027 Lleida 
Arbeca 18 Garrigues 25029 Lleida 
Pont de Bar, el 4 Alt Urgell 25030 Lleida 
Arres 39 Val d'Aran 25031 Lleida 
Arsèguel 4 Alt Urgell 25032 Lleida 
Artesa de Lleida 33 Segrià 25033 Lleida 
Artesa de Segre 23 Noguera 25034 Lleida 
Sentiu de Sió, la 23 Noguera 25035 Lleida 
Aspa 33 Segrià 25036 Lleida 
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Avellanes i Santa 23 Noguera 25037 Lleida 
Aitona 33 Segrià 25038 Lleida 
Baix Pallars 26 Pallars Sobirà 25039 Lleida 
Balaguer 23 Noguera 25040 Lleida 
Barbens 27 Pla d'Urgell 25041 Lleida 
Baronia de Rialb, 23 Noguera 25042 Lleida 
Barruera 5 Alta Ribagorça 25043 Lleida 
Bassella 4 Alt Urgell 25044 Lleida 
Bausen 39 Val d'Aran 25045 Lleida 
Belianes 38 Urgell 25046 Lleida 
Bellcaire d'Urgell 23 Noguera 25047 Lleida 
Bell-lloc d'Urgell 27 Pla d'Urgell 25048 Lleida 
Bellmunt d'Urgell 23 Noguera 25049 Lleida 
Bellpuig 38 Urgell 25050 Lleida 
Bellver de 15 Cerdanya 25051 Lleida 
Bellvís 27 Pla d'Urgell 25052 Lleida 
Benavent de 33 Segrià 25053 Lleida 
Biosca 32 Segarra 25055 Lleida 
Bovera 18 Garrigues 25056 Lleida 
Bòrdes, les 39 Val d'Aran 25057 Lleida 
Borges Blanques, 18 Garrigues 25058 Lleida 
Bossòt 39 Val d'Aran 25059 Lleida 
Cabanabona 23 Noguera 25060 Lleida 
Cabó 4 Alt Urgell 25061 Lleida 
Camarasa 23 Noguera 25062 Lleida 
Canejan 39 Val d'Aran 25063 Lleida 
Castellar de la 35 Solsonès 25064 Lleida 
Castelldans 18 Garrigues 25067 Lleida 
Castellnou de 27 Pla d'Urgell 25068 Lleida 
Castelló de 23 Noguera 25069 Lleida 
Castellserà 38 Urgell 25070 Lleida 
Cava 4 Alt Urgell 25071 Lleida 
Cervera 32 Segarra 25072 Lleida 
Cervià de les 18 Garrigues 25073 Lleida 
Ciutadilla 38 Urgell 25074 Lleida 
Clariana de 35 Solsonès 25075 Lleida 
Cogul, el 18 Garrigues 25076 Lleida 
Coll de Nargó 4 Alt Urgell 25077 Lleida 
Corbins 33 Segrià 25078 Lleida 
Cubells 23 Noguera 25079 Lleida 
Espluga Calba, l' 18 Garrigues 25081 Lleida 
Espot 26 Pallars Sobirà 25082 Lleida 
Estaràs 32 Segarra 25085 Lleida 
Esterri d'Àneu 26 Pallars Sobirà 25086 Lleida 
Esterri de Cardós 26 Pallars Sobirà 25087 Lleida 
Estamariu 4 Alt Urgell 25088 Lleida 
Farrera 26 Pallars Sobirà 25089 Lleida 



 389

 
Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Floresta, la 18 Garrigues 25092 Lleida 
Fondarella 27 Pla d'Urgell 25093 Lleida 
Foradada 23 Noguera 25094 Lleida 
Fuliola, la 38 Urgell 25096 Lleida 
Fulleda 18 Garrigues 25097 Lleida 
Gavet de la 25 Pallars Jussà 25098 Lleida 
Golmés 27 Pla d'Urgell 25099 Lleida 
Gósol 14 Berguedà 25100 Lleida 
Granadella, la 18 Garrigues 25101 Lleida 
Granja d'Escarps, 33 Segrià 25102 Lleida 
Granyadella 32 Segarra 25103 Lleida 
Granyena de 32 Segarra 25104 Lleida 
Granyena de les 18 Garrigues 25105 Lleida 
Guimerà 38 Urgell 25109 Lleida 
Guissona 32 Segarra 25110 Lleida 
Guixers 35 Solsonès 25111 Lleida 
Ivars de Noguera 23 Noguera 25112 Lleida 
Ivars d'Urgell 27 Pla d'Urgell 25113 Lleida 
Ivorra 32 Segarra 25114 Lleida 
Isona i Conca 25 Pallars Jussà 25115 Lleida 
Juncosa 18 Garrigues 25118 Lleida 
Juneda 18 Garrigues 25119 Lleida 
Lleida 33 Segrià 25120 Lleida 
Les 39 Val d'Aran 25121 Lleida 
Linyola 27 Pla d'Urgell 25122 Lleida 
Lladorre 26 Pallars Sobirà 25123 Lleida 
Lladurs 35 Solsonès 25124 Lleida 
Llardecans 33 Segrià 25125 Lleida 
Llavorsí 26 Pallars Sobirà 25126 Lleida 
Lles 15 Cerdanya 25127 Lleida 
Llimiana 25 Pallars Jussà 25128 Lleida 
Llobera 35 Solsonès 25129 Lleida 
Maldà 38 Urgell 25130 Lleida 
Massalcoreig 33 Segrià 25131 Lleida 
Massoteres 32 Segarra 25132 Lleida 
Maials 33 Segrià 25133 Lleida 
Menàrguens 23 Noguera 25134 Lleida 
Miralcamp 27 Pla d'Urgell 25135 Lleida 
Molsosa, la 35 Solsonès 25136 Lleida 
Mollerussa 27 Pla d'Urgell 25137 Lleida 
Montgai 23 Noguera 25138 Lleida 
Montellà i Martinet 15 Cerdanya 25139 Lleida 
Montferrer i 4 Alt Urgell 25140 Lleida 
Montoliu de 32 Segarra 25141 Lleida 
Montoliu de Lleida 33 Segrià 25142 Lleida 
Montornès de 32 Segarra 25143 Lleida 
Nalec 38 Urgell 25145 Lleida 
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Navès 35 Solsonès 25146 Lleida 
Odèn 35 Solsonès 25148 Lleida 
Oliana 4 Alt Urgell 25149 Lleida 
Oliola 23 Noguera 25150 Lleida 
Olius 35 Solsonès 25151 Lleida 
Oluges, les 32 Segarra 25152 Lleida 
Omellons, els 18 Garrigues 25153 Lleida 
Omells de Na 38 Urgell 25154 Lleida 
Organyà 4 Alt Urgell 25155 Lleida 
Os de Balaguer 23 Noguera 25156 Lleida 
Ossó de Sió 38 Urgell 25157 Lleida 
Palau d'Anglesola, 27 Pla d'Urgell 25158 Lleida 
Pallars Jussà 25 Pallars Jussà 25161 Lleida 
Coma i la Pedra, 35 Solsonès 25163 Lleida 
Penelles 23 Noguera 25164 Lleida 
Peramola 4 Alt Urgell 25165 Lleida 
Pinell de Solsonès 35 Solsonès 25166 Lleida 
Pinós 35 Solsonès 25167 Lleida 
Poal, el 27 Pla d'Urgell 25168 Lleida 
Pobla de 18 Garrigues 25169 Lleida 
Bellaguarda 18 Garrigues 25170 Lleida 
Pobla de Segur, la 25 Pallars Jussà 25171 Lleida 
Ponts 23 Noguera 25172 Lleida 
Pont de Suert, el 5 Alta Ribagorça 25173 Lleida 
Portella, la 33 Segrià 25174 Lleida 
Prats i Sansor 15 Cerdanya 25175 Lleida 
Preixana 38 Urgell 25176 Lleida 
Preixens 23 Noguera 25177 Lleida 
Prullans 15 Cerdanya 25179 Lleida 
Puiggròs 18 Garrigues 25180 Lleida 
Puigverd 38 Urgell 25181 Lleida 
Puigverd de 33 Segrià 25182 Lleida 
Rialp 26 Pallars Sobirà 25183 Lleida 
Ribera d'Urgellet 4 Alt Urgell 25185 Lleida 
Riner 35 Solsonès 25186 Lleida 
Rosselló 33 Segrià 25189 Lleida 
Salàs de Pallars 25 Pallars Jussà 25190 Lleida 
Sanaüja 32 Segarra 25191 Lleida 
Sant Guim de 32 Segarra 25192 Lleida 
Sant Llorenç de 35 Solsonès 25193 Lleida 
Sant Ramon 32 Segarra 25194 Lleida 
Sant Esteve de la 25 Pallars Jussà 25196 Lleida 
Sant Guim de la 32 Segarra 25197 Lleida 
Sarroca de Lleida 33 Segrià 25200 Lleida 
Sarroca de 25 Pallars Jussà 25201 Lleida 
Senterada 25 Pallars Jussà 25202 Lleida 
Seu d'Urgell, la 4 Alt Urgell 25203 Lleida 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Seròs 33 Segrià 25204 Lleida 
Sidamon 27 Pla d'Urgell 25205 Lleida 
Soleràs, el 18 Garrigues 25206 Lleida 
Solsona 35 Solsonès 25207 Lleida 
Soriguera 26 Pallars Sobirà 25208 Lleida 
Sort 26 Pallars Sobirà 25209 Lleida 
Soses 33 Segrià 25210 Lleida 
Sudanell 33 Segrià 25211 Lleida 
Sunyer 33 Segrià 25212 Lleida 
Talarn 25 Pallars Jussà 25215 Lleida 
Talavera 32 Segarra 25216 Lleida 
Tàrrega 38 Urgell 25217 Lleida 
Tarrés 18 Garrigues 25218 Lleida 
Tarroja de 32 Segarra 25219 Lleida 
Térmens 23 Noguera 25220 Lleida 
Tírvia 26 Pallars Sobirà 25221 Lleida 
Tiurana 23 Noguera 25222 Lleida 
Torà 32 Segarra 25223 Lleida 
Torms, els 18 Garrigues 25224 Lleida 
Tornabous 38 Urgell 25225 Lleida 
Torrebesses 33 Segrià 25226 Lleida 
Torre de 25 Pallars Jussà 25227 Lleida 
Torrefarrera 33 Segrià 25228 Lleida 
Torregrossa 27 Pla d'Urgell 25230 Lleida 
Torrelameu 23 Noguera 25231 Lleida 
Torres de Segre 33 Segrià 25232 Lleida 
Torre-serona 33 Segrià 25233 Lleida 
Tremp 25 Pallars Jussà 25234 Lleida 
Vallbona de les 38 Urgell 25238 Lleida 
Valls de Valira, les 4 Alt Urgell 25239 Lleida 
Vallfogona de 23 Noguera 25240 Lleida 
Verdú 38 Urgell 25242 Lleida 
Vielha e Mijaran 39 Val d'Aran 25243 Lleida 
Vilagrassa 38 Urgell 25244 Lleida 
Vilaller 5 Alta Ribagorça 25245 Lleida 
Vilamòs 39 Val d'Aran 25247 Lleida 
Vilanova de 27 Pla d'Urgell 25248 Lleida 
Vilanova de 23 Noguera 25249 Lleida 
Vilanova de Meià 23 Noguera 25250 Lleida 
Vilanova de 33 Segrià 25251 Lleida 
Vila-sana 27 Pla d'Urgell 25252 Lleida 
Vilosell, el 18 Garrigues 25253 Lleida 
Vilanova de la 33 Segrià 25254 Lleida 
Vinaixa 18 Garrigues 25255 Lleida 
Vall de Cardós 26 Pallars Sobirà 25901 Lleida 
Sant Martí de 38 Urgell 25902 Lleida 
Guingueta d'Àneu, 26 Pallars Sobirà 25903 Lleida 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Castell de Mur 25 Pallars Jussà 25904 Lleida 
Ribera d'Ondara 32 Segarra 25905 Lleida 
Valls d'Aguilar, les 4 Alt Urgell 25906 Lleida 
Torreflor 32 Segarra 25907 Lleida 
Figols i Alinyà 4 Alt Urgell 25908 Lleida 
Vansa i Fórnols, 4 Alt Urgell 25909 Lleida 
Josa i Tuixén 4 Alt Urgell 25910 Lleida 
Plans de Sió, els 32 Segarra 25911 Lleida 
Gimenells i el Pla 33 Segrià 25912 Lleida 
Aiguamúrcia 1 Alt Camp 43001 Tarragona 
Albinyana 12 Baix Penedès 43002 Tarragona 
Albiol, l' 8 Baix Camp 43003 Tarragona 
Alcanar 22 Montsià 43004 Tarragona 
Alcover 1 Alt Camp 43005 Tarragona 
Aldover 9 Baix Ebre 43006 Tarragona 
Aleixar, l' 8 Baix Camp 43007 Tarragona 
Alfara de Carles 9 Baix Ebre 43008 Tarragona 
Alforja 8 Baix Camp 43009 Tarragona 
Alió 1 Alt Camp 43010 Tarragona 
Almoster 8 Baix Camp 43011 Tarragona 
Altafulla 36 Tarragonès 43012 Tarragona 
Ametlla de Mar, l' 9 Baix Ebre 43013 Tarragona 
Amposta 22 Montsià 43014 Tarragona 
Arbolí 8 Baix Camp 43015 Tarragona 
Arboç, l' 12 Baix Penedès 43016 Tarragona 
Argentera, l' 8 Baix Camp 43017 Tarragona 
Arnes 37 Terra Alta 43018 Tarragona 
Ascó 30 Ribera d'Ebre 43019 Tarragona 
Banyeres del 12 Baix Penedès 43020 Tarragona 
Barberà de la 16 Conca de Barberà 43021 Tarragona 
Batea 37 Terra Alta 43022 Tarragona 
Bellmunt del 29 Priorat 43023 Tarragona 
Bellvei 12 Baix Penedès 43024 Tarragona 
Benifallet 9 Baix Ebre 43025 Tarragona 
Benissanet 30 Ribera d'Ebre 43026 Tarragona 
Bisbal de Falset, 29 Priorat 43027 Tarragona 
Bisbal del 12 Baix Penedès 43028 Tarragona 
Blancafort 16 Conca de Barberà 43029 Tarragona 
Bonastre 12 Baix Penedès 43030 Tarragona 
Borges del Camp, 8 Baix Camp 43031 Tarragona 
Bot 37 Terra Alta 43032 Tarragona 
Botarell 8 Baix Camp 43033 Tarragona 
Bràfim 1 Alt Camp 43034 Tarragona 
Cabacés 29 Priorat 43035 Tarragona 
Cabra del Camp 1 Alt Camp 43036 Tarragona 
Calafell 12 Baix Penedès 43037 Tarragona 
Cambrils 8 Baix Camp 43038 Tarragona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Capafonts 8 Baix Camp 43039 Tarragona 
Capçanes 29 Priorat 43040 Tarragona 
Caseres 37 Terra Alta 43041 Tarragona 
Castellvell del 8 Baix Camp 43042 Tarragona 
Catllar, el 36 Tarragonès 43043 Tarragona 
Sénia, la 22 Montsià 43044 Tarragona 
Colldejou 8 Baix Camp 43045 Tarragona 
Conesa 16 Conca de Barberà 43046 Tarragona 
Constantí 36 Tarragonès 43047 Tarragona 
Corbera d'Ebre 37 Terra Alta 43048 Tarragona 
Cornudella de 29 Priorat 43049 Tarragona 
Creixell 36 Tarragonès 43050 Tarragona 
Cunit 12 Baix Penedès 43051 Tarragona 
Xerta 9 Baix Ebre 43052 Tarragona 
Duesaigües 8 Baix Camp 43053 Tarragona 
Espluga de 16 Conca de Barberà 43054 Tarragona 
Falset 29 Priorat 43055 Tarragona 
Fatarella, la 37 Terra Alta 43056 Tarragona 
Febró, la 8 Baix Camp 43057 Tarragona 
Figuera, la 29 Priorat 43058 Tarragona 
Figuerola del 1 Alt Camp 43059 Tarragona 
Flix 30 Ribera d'Ebre 43060 Tarragona 
Forès 16 Conca de Barberà 43061 Tarragona 
Freginals 22 Montsià 43062 Tarragona 
Galera, la 22 Montsià 43063 Tarragona 
Gandesa 37 Terra Alta 43064 Tarragona 
Garcia 30 Ribera d'Ebre 43065 Tarragona 
Garidells, els 1 Alt Camp 43066 Tarragona 
Ginestar 30 Ribera d'Ebre 43067 Tarragona 
Godall 22 Montsià 43068 Tarragona 
Gratallops 29 Priorat 43069 Tarragona 
Guiamets, els 29 Priorat 43070 Tarragona 
Horta de Sant 37 Terra Alta 43071 Tarragona 
Lloar, el 29 Priorat 43072 Tarragona 
Llorac 16 Conca de Barberà 43073 Tarragona 
Llorenç del 12 Baix Penedès 43074 Tarragona 
Margalef 29 Priorat 43075 Tarragona 
Marçà 29 Priorat 43076 Tarragona 
Mas de Barberans 22 Montsià 43077 Tarragona 
Masdenverge 22 Montsià 43078 Tarragona 
Masllorenç 12 Baix Penedès 43079 Tarragona 
Masó, la 1 Alt Camp 43080 Tarragona 
Maspujols 8 Baix Camp 43081 Tarragona 
Masroig, el 29 Priorat 43082 Tarragona 
Milà, el 1 Alt Camp 43083 Tarragona 
Miravet 30 Ribera d'Ebre 43084 Tarragona 
Molar, el 29 Priorat 43085 Tarragona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Montblanc 16 Conca de Barberà 43086 Tarragona 
Montbrió del 8 Baix Camp 43088 Tarragona 
Montferri 1 Alt Camp 43089 Tarragona 
Montmell, el 12 Baix Penedès 43090 Tarragona 
Mont-ral 1 Alt Camp 43091 Tarragona 
Mont-roig del 8 Baix Camp 43092 Tarragona 
Móra d'Ebre 30 Ribera d'Ebre 43093 Tarragona 
Móra la Nova 30 Ribera d'Ebre 43094 Tarragona 
Morell, el 36 Tarragonès 43095 Tarragona 
Morera de 29 Priorat 43096 Tarragona 
Nou de Gaià, la 36 Tarragonès 43097 Tarragona 
Nulles 1 Alt Camp 43098 Tarragona 
Palma d'Ebre, la 30 Ribera d'Ebre 43099 Tarragona 
Pallaresos, els 36 Tarragonès 43100 Tarragona 
Passanant 16 Conca de Barberà 43101 Tarragona 
Paüls 9 Baix Ebre 43102 Tarragona 
Perafort 36 Tarragonès 43103 Tarragona 
Perelló, el 9 Baix Ebre 43104 Tarragona 
Piles, les 16 Conca de Barberà 43105 Tarragona 
Pinell de Brai, el 37 Terra Alta 43106 Tarragona 
Pira 16 Conca de Barberà 43107 Tarragona 
Pla de Santa 1 Alt Camp 43108 Tarragona 
Pobla de 36 Tarragonès 43109 Tarragona 
Pobla de 37 Terra Alta 43110 Tarragona 
Pobla de 36 Tarragonès 43111 Tarragona 
Poboleda 29 Priorat 43112 Tarragona 
Pont d'Armentera, 1 Alt Camp 43113 Tarragona 
Porrera 29 Priorat 43114 Tarragona 
Pradell de la 29 Priorat 43115 Tarragona 
Prades 8 Baix Camp 43116 Tarragona 
Prat de Comte 37 Terra Alta 43117 Tarragona 
Pratdip 8 Baix Camp 43118 Tarragona 
Puigpelat 1 Alt Camp 43119 Tarragona 
Querol 1 Alt Camp 43120 Tarragona 
Rasquera 30 Ribera d'Ebre 43121 Tarragona 
Renau 36 Tarragonès 43122 Tarragona 
Reus 8 Baix Camp 43123 Tarragona 
Riba, la 1 Alt Camp 43124 Tarragona 
Riba-roja d'Ebre 30 Ribera d'Ebre 43125 Tarragona 
Riera de Gaià, la 36 Tarragonès 43126 Tarragona 
Riudecanyes 8 Baix Camp 43127 Tarragona 
Riudecols 8 Baix Camp 43128 Tarragona 
Riudoms 8 Baix Camp 43129 Tarragona 
Rocafort de 16 Conca de Barberà 43130 Tarragona 
Roda de Barà 36 Tarragonès 43131 Tarragona 
Rodonyà 1 Alt Camp 43132 Tarragona 
Roquetes 9 Baix Ebre 43133 Tarragona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Rourell, el 1 Alt Camp 43134 Tarragona 
Salomó 36 Tarragonès 43135 Tarragona 
Sant Carles de la 22 Montsià 43136 Tarragona 
Sant Jaume dels 12 Baix Penedès 43137 Tarragona 
Santa Bàrbara 22 Montsià 43138 Tarragona 
Santa Coloma de 16 Conca de Barberà 43139 Tarragona 
Santa Oliva 12 Baix Penedès 43140 Tarragona 
Santa Perpètua 16 Conca de Barberà 43141 Tarragona 
Sarral 16 Conca de Barberà 43142 Tarragona 
Savallà del 16 Conca de Barberà 43143 Tarragona 
Secuita, la 36 Tarragonès 43144 Tarragona 
Selva del Camp, 8 Baix Camp 43145 Tarragona 
Senan 16 Conca de Barberà 43146 Tarragona 
Solivella 16 Conca de Barberà 43147 Tarragona 
Tarragona 36 Tarragonès 43148 Tarragona 
Tivenys 9 Baix Ebre 43149 Tarragona 
Tivissa 30 Ribera d'Ebre 43150 Tarragona 
Torre de 29 Priorat 43151 Tarragona 
Torre de 30 Ribera d'Ebre 43152 Tarragona 
Torredembarra 36 Tarragonès 43153 Tarragona 
Torroja del Priorat 29 Priorat 43154 Tarragona 
Tortosa 9 Baix Ebre 43155 Tarragona 
Ulldecona 22 Montsià 43156 Tarragona 
Ulldemolins 29 Priorat 43157 Tarragona 
Vallclara 16 Conca de Barberà 43158 Tarragona 
Vallfogona de 16 Conca de Barberà 43159 Tarragona 
Vallmoll 1 Alt Camp 43160 Tarragona 
Valls 1 Alt Camp 43161 Tarragona 
Vandellòs i 8 Baix Camp 43162 Tarragona 
Vendrell, el 12 Baix Penedès 43163 Tarragona 
Vespella 36 Tarragonès 43164 Tarragona 
Vilabella 1 Alt Camp 43165 Tarragona 
Vilallonga del 36 Tarragonès 43166 Tarragona 
Vilanova 8 Baix Camp 43167 Tarragona 
Vilanova de 16 Conca de Barberà 43168 Tarragona 
Vilaplana 8 Baix Camp 43169 Tarragona 
Vila-rodona 1 Alt Camp 43170 Tarragona 
Vila-seca i Salou 36 Tarragonès 43171 Tarragona 
Vilaverd 16 Conca de Barberà 43172 Tarragona 
Vilella Alta, la 29 Priorat 43173 Tarragona 
Vilella Baixa, la 29 Priorat 43174 Tarragona 
Vilalba dels Arcs 37 Terra Alta 43175 Tarragona 
Vimbodí 16 Conca de Barberà 43176 Tarragona 
Vinebre 30 Ribera d'Ebre 43177 Tarragona 
Vinyols i els Arcs 8 Baix Camp 43178 Tarragona 
Deltebre 9 Baix Ebre 43901 Tarragona 
Sant Jaume 22 Montsià 43902 Tarragona 
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Municipi Codi comarca Nom comarca Codi municipi Província 

Camarles 9 Baix Ebre 43903 Tarragona 
Aldea, l' 9 Baix Ebre 43904 Tarragona 
Salou 36 Tarragonès 43905 Tarragona 
Ampolla, l' 9 Baix Ebre 43906 Tarragona 
 

Província Codi comarca Nom comarca Codi província 
A Coruña 50 Resta Espanya 70017 
Alaba 50 Resta Espanya 70002 
Alacant 50 Resta Espanya 70001 
Albacete 50 Resta Espanya 70003 
Almeria 50 Resta Espanya 70004 
Astúrias 50 Resta Espanya 70005 
Avila 50 Resta Espanya 70006 
Badajoz 50 Resta Espanya 70007 
Biscaia 50 Resta Espanya 70045 
Burgos 50 Resta Espanya 70009 
Càceres 50 Resta Espanya 70010 
Cadiz 50 Resta Espanya 70011 
Cantabria 50 Resta Espanya 70012 
Castelló 50 Resta Espanya 70013 
Ceuta i Melilla 50 Resta Espanya 70047 
Ciudad Real 50 Resta Espanya 70014 
Conca 50 Resta Espanya 70015 
Córdova 50 Resta Espanya 70016 
Granada 50 Resta Espanya 70018 
Guadalajara 50 Resta Espanya 70019 
Guipúscoa 50 Resta Espanya 70020 
Huelva 50 Resta Espanya 70022 
Illes Balears 50 Resta Espanya 70008 
Jaén 50 Resta Espanya 70023 
La Rioja 50 Resta Espanya 70034 
Las Palmas 50 Resta Espanya 70024 
Lleó 50 Resta Espanya 70025 
Lugo 50 Resta Espanya 70026 
Madrid 50 Resta Espanya 70027 
Màlaga 50 Resta Espanya 70028 
Múrcia 50 Resta Espanya 70029 
Navarra 50 Resta Espanya 70030 
Osca 50 Resta Espanya 70021 
Ourense 50 Resta Espanya 70031 
Palència 50 Resta Espanya 70032 
Pontevedra 50 Resta Espanya 70033 
Salamanca 50 Resta Espanya 70035 
Saragossa 50 Resta Espanya 70037 
Segòvia 50 Resta Espanya 70038 
Sevilla 50 Resta Espanya 70039 
Sòria 50 Resta Espanya 70040 
Sta. Cruz de Tenerife 50 Resta Espanya 70036 
Terol 50 Resta Espanya 70041 
Toledo 50 Resta Espanya 70042 
València 50 Resta Espanya 70043 
Valladolid 50 Resta Espanya 70044 
Zamora 50 Resta Espanya 70046 
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Província Codi comarca Nom comarca Codi província 

Andalucia 50 Resta Espanya 70050 
Aragón 50 Resta Espanya 70051 
Canarias 50 Resta Espanya 70052 
Castella La Manxa 50 Resta Espanya 70053 
Castella Lleó 50 Resta Espanya 70054 
Catalunya 50 Resta Espanya 70055 
Comunitat Valenciana 50 Resta Espanya 70056 
Extremadura 50 Resta Espanya 70057 
Galícia 50 Resta Espanya 70058 
País Vasc 50 Resta Espanya 70059 
Resta d'Espanya 50 Resta Espanya 70090 
 

País Codi comarca Continent Codi país 
Alemanya 51 Europa 80001 
Andorra 51 Europa 80002 
Bèlgica 51 Europa 80015 
França 51 Europa 80004 
Gran Bretanya 51 Europa 80003 
Hongria 51 Europa 80029 
Itàlia 51 Europa 80005 
Països Baïxos - Holanda 51 Europa 80017 
Polònia 51 Europa 80027 
Portugal 51 Europa 80031 
Romania 51 Europa 80035 
Suècia 51 Europa 80044 
Suïssa 51 Europa 80033 
Bosnia 51 Europa 80049 
Algèria 52 Àfrica 80013 
Egipte 52 Àfrica 80036 
Guinea Equatorial 52 Àfrica 80041 
Marroc 52 Àfrica 80006 
Filipines 53 Àsia 80007 
Índia 53 Àsia 80011 
Indonèsia 53 Àsia 80046 
Iran 53 Àsia 80042 
Japó 53 Àsia 80018 
Pakistan 53 Àsia 80020 
Síria 53 Àsia 80016 
Turquia 53 Àsia 80038 
Xina 53 Àsia 80030 
Rúsia 53 Àsia 80037 
Palestina 53 Àsia 80045 
Argentina 54 Amèrica 80010 
Bolívia 54 Amèrica 80047 
Brasil 54 Amèrica 80014 
Colòmbia 54 Amèrica 80026 
Cuba 54 Amèrica 80024 
El Salvador 54 Amèrica 80021 
Equador 54 Amèrica 80025 
Estats Units 54 Amèrica 80039 
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País Codi comarca Continent Codi país 

Guatemala 54 Amèrica 80019 
Hondures 54 Amèrica 80040 
Mèxic 54 Amèrica 80012 
Panamà 54 Amèrica 80034 
Paraguai 54 Amèrica 80048 
Perú 54 Amèrica 80008 
Puerto Rico 54 Amèrica 80043 
República Dominicana 54 Amèrica 80023 
Uruguai 54 Amèrica 80028 
Veneçuela 54 Amèrica 80009 
Xile 54 Amèrica 80022 
Austràlia 55 Austràlia 80032 
Altres llocs sense especificar 88  88888 
NS/NC 99  99999 
 



 399

 
Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93) 

 
 
 
 
 
A. AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SILVICULTURA 
 
01. Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
 011. Producció agrícola 
 012. Producció ramadera 
 013. Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 
 014. Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries 
 015. Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
02. Silvicultura , explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
 020. Servicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
 
B. PESCA 
 
05. Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
 050. Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 
 
C. INDÚSTRIES EXTRACTIVES 
 
CA. Extracció de productes energètics 
 
10. Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba 
 
 101. Extracció i aglomeració d'antracita i hulla 
 102. Extracció i aglomeració de lignit brut 
 
11. Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions 
petrolíferes i de gas llevat de les activitats de prospecció 
 
 111. Extracció de petroli brut i gas natural 
 112. Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats 
 de prospecció 
 
12. Extracció de minerals d'urani i tori 
 
 120. Extracció de minerals d'urani i tori 
 
 
CB. Extracció d'altres minerals llevat de productes energètics 
 
13. Extracció de minerals metàl.lics 
 
 131. Extracció de minerals ferro 
 132. Extracció de minerals metàl.lics no ferrics, llevat de minerals d'urani i de tori 
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14. Extracció de minerals no metàl.lics ni energètics 
 
 141. Extracció de pedra 
 142. Extracció de sorres i argiles 
 143. Extracció de minerals per a adobs i productes químics  
 144. Producció de sal 
 145. Extracció d'altres minerals no metàl.lics ni energètics 
 
 
D. INDÚSTRIES MANUFACTURERES 
 
DA. Indústries de l'alimentació, begudes i tabac 
 
15. Indústria de productes alimentaris i begudes 
 
 151. Indústria càrnica 
 152. Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix 
 153. Preparació i conservació de fruites i hortalisses 
 154. Fabricació de greixos i olis ( vegetals i animals) 
 155. Indústries làcties 
 156. Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 
 157. Fabricació de productes per a l'alimentació animal 
 158. Fabricació d'altres productes alimentaris 
 159. Elaboració de begudes 
 
16. Indústria del tabac 
 
 160. Indústria del tabac 
  
 
 
DB. Indústries tèxtils i de la confecció 
 
17. Indústria tèxtil 
 
 171. Preparació i filatura de fibres tèxtils 
 172. Fabricació de teixits tèxtils 
 173. Acabaments de tèxtils 
 174. Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtil, llevat de la roba de vestir 
 175. Altres indústries tèxtils 
 176. Fabricació de teixits de punt 
 177. Fabricació d'articles amb teixits de punt 
  
 
18. Indústria de la confecció i de la pelleteria 
 
 181. Confecció de peces de vestir de cuir 
 182. Confecció de peces de vestir amb tèxtil i accesoris 
 183. Preparació i tenyiment de pells de pelleteria: fabricació d'articles de pelleteria 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DC. Indústria del cuir i del calçat 
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19. Preparació, adobament i acabament del cuir, fabricació d'articles de marroquineria i viatge: articles de 
bsteria, talabarderia i sabateria 
 
 191. Preparació , adobament i acabat del cuir 
 192. Fabricació d'articles de marroquineria i viatge: articles de basteria i talabarderia 
 193. Fabricació del calçat  
  
 
 
DD. Indústria de la fusta i del suro 
 
20. Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles, cistilleria  i esparteria 
 
 201. Serrada i planejament de la fusta , preparació industrial de la fusta 
 202. Fabricació de fulloles, taulers contraxapats, enllistonats de partícules aglomerades, de fibres i altres 
 taulers i plafons 
 203. Fabricació d'estructures de fusta  i peces de fusteria i ebanisteria per a la construcció 
 204. Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 
 205. Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria 
 
 
DE. Indústria del paper, edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 
 
21. Indústria del paper 
 
 211. Fabricació de pasta paperera; paper i cartó  
 212. Fabricació d'articles de paper i de cartó 
 
22. Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 
 
 221. Edició 
 222. Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen 
 223. Reproducció de suports enregistrats 
 
 
DF. Refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears 
 
23. Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears 
 
 231. Coqueries  
 232. Refinació de petroli 
 233. Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius 
 
 
DG. Indústries químiques 
 
24. Indústria química 
 
 241. Fabricació de productes químics bàsics 
 242. Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics 
 243. Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars, tintes d'impremta i màstics 
 244. Fabricació de productes farmacèutics 
 245. Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i   
 productes de bellesa i higiene 
 246. Fabricació d'altres productes químics 
 247. Fabricació de fibres artificials i sintètiques 
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DH. Indústries de la transformació del cautxú i matèries  plàstiques 
 
25. Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 
 
 251. Fabricació de productes de cautxú 
 252. Fabricació de productes de matèries plàstiques 
 
 
DI. Indústria d'altres productes minerals no metàl.lics 
 
26. Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 
 
 261. Fabricació del vidre i productes de vidre 
 262. Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de 
 productes ceràmics refractaris 
 263. Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica 
 264. Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció 
 265. Fabricació de ciment, calç i guix 
 266. Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment 
 267. Indústria de la pedra 
 268. Fabricació de productes minerals no metàl.lics diversos 
  
 
 
DJ. Metal.lúrgia i fabricació de productes metàl.lics 
 
27. Metal.lúrgia 
 
 271. Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer) 
 272. Fabricació de tubs  
 273. Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaleacions no CECA 
 274. Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no ferrics 
 275. Fosa de metalls 
 
28. Fabricació de productes metàl.lics, llevat de maquinària i equip 
 
 281. Fabricació d'elements metàl.lics per a la construcció 
 282. Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenedors de metall; fabricació de radiadors i calderes per  
 a la calefacció central  
 283. Fabricació de generadors de vapor 
 284. Forja, estampació i embotició de metalls, pulverimetal.lúrgia 
 285. Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri 
 286. Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria 
 287. Fabricació de productes metàl.lics diversos, llevat de mobles 
  
 
 
DK. Indústria de la construcció, maquinària i equips mecànics 
 
29. Indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic 
 
 291. Fabricació de màquines, equip i material mecànic 
 292. Fabricació d'altra maquinària, equip i material mecànic d'ús general  
 293. Fabricació de maquinària agrària 
 294. Fabricació de màquines-eines 
 295. Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 
 296. Fabricació d'armes i municions 
 297. Fabricació d'aparells domèstics 
 
 
 
DL. Indústries de material i equips elèctrics, electrònics i òptics 
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30. Indústria de màquines d'oficina i equip informàtic 
 
 300. Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics 
 
31. Fabricació de maquinària i material elèctric 
 
 311. Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 
 312. Fabricació d'aparells de distribució i control elèctric 
 313. Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats 
 314. Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques 
 315. Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il.luminació 
 316. Fabricació d'altres tipus d'equip elèctric 
 
32. Fabricació de material electrònic, fabricació d'equips i aparells de radio, televisió i comunicacions 
 
 321. Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics 
 322. Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i  
 radiotelegrafia amb fils 
 323. Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge 
  
 
33. Fabricació d'equip i instruments medicoquirúrgics de precisió, òptica i rellotgeria 
 
 331. Fabricació d'aparells i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics 
 332. Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins,  
 llevat d'equips de control per a processos industrials  
 333. Fabricació d'equips de control per a processos industrials 
 334. Fabricació d'instruments d'òptica i d'equip fotogràfic 
 335. Fabricació de rellotges 
 
 
DM. Fabricació de materials de transport 
 
34. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 
 
 341. Fabricació de vehicles de motor 
 342. Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 
 343. Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors 
 
35. Fabricació d'altre material de transport 
 
 351. Construcció i reparació naval 
 352. Fabricació de material ferroviari 
 353. Construcció aeronàutica i espacial 
 354. Fabricació de motocicletes i bicicletes 
 355. Fabricació d'altres materials de transport 
 
 
DN. Indústries manufactureres diverses 
 
36. Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 
 
 361. Fabricació de mobles 
 362. Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars 
 363. Fabricació d'instruments musicals 
 364. Fabricació d'articles d'esport 
 365. Fabricació de jocs i joguines 
 366. Altres indústries manufactureres diverses 
 
37. Reciclatge 
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 371. Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall 
 372. Reciclatge de rebuigs no metàl.lics 
 
 
E. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA 
 
 
40. Producció i distribució d'energia elèctrica , gas, vapor i aigua calenta 
 
 401. Producció i distribució d'energia elèctrica 
 402. Producció de gas, distribució de combustibles gasosos per  conductes urbans, llevat de gasoductes 
 403.Producció i distribució de vapor i aigua calenta 
 
41. Captació, depuració i distribució d'aigua 
 
 410. Captació, depuració i distribució d'aigua 
  
 
 
F. CONSTRUCCIÓ 
 
 
45. Construcció 
 
 451. Preparació d'obres 
 452. Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil 
 453. Instal.lacions d'edificis i obres 
 454. Acabament d'edificis i obres 
 455. Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari 
 
 
G. COMERÇ; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES, CICLOMOTORS I ARTICLES 
PERSONALS I D'ÚS DOMÈSTIC 
 
 
50. Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de 
combustible per a vehicles de motor 
 
 501. Venda de vehicles de motor 
 502. Manteniment i reparació de vehicles de motor 
 503. Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor 
 504. Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris 
 505. Venda al detall de carburants per a l'automoció 
 
51. Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes 
 
 511. Intermediaris del comerç 
 512. Comerç a l'engròs de matèries primeres agràries i d'animals vius 
 513. Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac 
 514. Comerç a l'engròs de productes de consum diferents dels alimentaris 
 515. Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig 
 516. Comerç a l'engròs de maquinària i equip 
 517. Altres tipus de comerç a l'engròs 
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52. Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; reparació 
d'efectes personals i estris domèstics 
 
 521. Comerç al detall en establiments no especialitzats 
 522. Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats 
 523. Comerç al detall de productes farmacèutics, articles mèdics, bellesa i higiene 
 524. Altre tipus de comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats 
 525. Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments 
 526. Comerç al detall fora d'establiments 
 527. Reparació d'efectes personals i estris domèstics 
 
 
H. HOTELERIA 
 
 
55. Hoteleria 
 
 551. Hotels 
 552. Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada 
 553. Restaurants 
 554. Establiments de begudes 
 555. Menjadors col.lectius i provisió de menjars preparats 
 
 
I. TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS 
 
 
60. Transport terrestre, transport per canonades 
 
 601. Transport per ferrocarril 
 602. Altres tipus de transport terrestre 
 603. Transport per canonades 
 
61. Transport marítim de cabotatge i per vies de navegació interiors 
 
 611. Transport marítim 
 612. Transport per vies de navegació interiors 
 
62. Transport aeri i espacial 
 
 621. Transport aeri regular 
 622. Transport aeri discrecional 
 623. Transport espacial 
 
63. Activitats afins al transport: activitats d'agències de viatge 
 
 631. Manipulació i dipòsit de mercaderies 
 632. Altres activitats afins al transport 
 633. Activitats de les agències de viatge, majoristes i detallistes de turisme i altres activitats d'ajut 
 al sector turístic 
 634. Organització del transport de mercaderies 
 
64. Correus i telecomunicacions 
 
 641. Activitats postals i de correus 
 642. Telecomunicacions 
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J. MEDIACIÓ FINANCERA 
 
 
65. Intermediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensió 
 
 651. Mediació monetària 
 652. Altres tipus de mediació financera 
 
66. Assegurances i plans de pensió, llevat de la seguretat social obligatòria 
 
 660. Assegurances i plans de pensions, llevat de la Seguretat Social obligatòria 
 
67. Activitats auxiliars a la mediació financera 
 
 671. Activitats auxiliars de la mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions 
 672. Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions 
 
 
K. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS 
 
 
70. Activitats immobiliàries 
 
 701. Activitats immobiliàries per compte propi 
 702. Lloguer de béns immobiliaris per compte propi 
 703. Activitats immobiliàries per compte d'altri 
 
71. Lloguer de maquinària i equip sense operari, d'efectes personals i estris domèstics 
 
 711. Lloguer d'automòbils 
 712. Lloguer d'altres mitjans de transport 
 713. Lloguer de maquinària i equip 
 714. Lloguer d'efectes personals i estris domèstics 
 
72. Activitats informàtiques 
 
 721. Consulta d'equips informàtics 
 722. Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 
 723. Processament de dades 
 724. Activitats relacinades amb bases de dades 
 725. Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics 
 726. Altres activitats relacionades amb la informàtica 
 
73. Recerca i desenvolupament 
 
 731. Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques 
 732. Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats 
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74. Altres activitats empresarials 
 
 741. Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de 
 mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió 
 de societats de cartera 
 742. Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic 
 743. Assajos i anàlisis tècnics 
 744. Publicitat 
 745. Selecció i col.locació de personal 
 746. Serveis d'investigació i de seguretat 
 747. Activitats industrials de neteja 
 748. Activitats empresarials diverses 
 
 
L. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 
 
 
75. Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 
 
 751. Administració pública 
 752. Prestació pública de serveis a la comunitat en general 
 753. Seguretat Social obligatòria 
 
 
M. EDUCACIÓ 
 
 
80. Educació 
 
 801. Ensenyament primari 
 802. Ensenyament secundari 
 803. Ensenyament superior 
 804. Formació permanent i altres activitats de l'ensenyament 
 
 
N. ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS 
 
 
85. Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 
 
 851. Activitats sanitàries 
 852. Activitats veterinàries 
 853. Activitats de serveis socials 
  
 
O. ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT: SERVEIS PERSONALS  
 
 
90. Activitats de sanejament públic 
 
 900. Activitats de sanejament públic 
 
91. Activitats associatives 
 
 911. Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals 
 912. Activitats sindicals 
 913. Activitats associatives diverses 
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92. Activitats recreatives, culurals i esportives 
 
 921. Activitats cinematogràfiques i de vídeo 
 922. Activitats de ràdio i televisió 
 923. Altres activitats artístiques i d'espectacles 
 924. Activitats d'agències de notícies 
 925. Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals 
 926. Activitats esportives 
 927. Activitats recreatives diverses 
 
93. Activitats diverses de serveis personals 
 
 930. Activitats diverses de serveis personals 
  
 
 
P. LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC  
 
 
95. Llars que ocupen personal domèstic 
 
 950. Llars que ocupen personal domèstic 
 
 
Q. ORGANISMES EXTRATERRITORIALS  
 
 
99. Organismes extraterritorials 
 
 990. Organismes extraterritorials 
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Classificació Catalana d'Ocupacions (CCO-94) 

 
 
 
 
1. PERSONAL DIRECTIU DE LES EMPRESES I DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
A.  Personal directiu de les administracions públiques i d'empreses amb 10 assalariats o més 
 
10. Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions públiques;  
 dirigents d'organitzacions d'interès social 
 
 101. Membres del poder executiu i legislatiu, i membres del Consell General del Poder Judicial 
 102. Personal directiu de les Administracions públiques 
 103. Membres del govern local  
 104. Dirigents d'organitzacions d'interès social 
 
11. Directors d'empreses amb 10 assalariats o més 
 
 111. Directors generals i presidents executius 
 112. Directors de departaments de producció 
 113. Directors d'àrees i departaments especialitzats  
 
 
B.  Gerènts d'empreses amb menys de 10 assalariats 
 
12. Gerents d'empreses de comerç amb menys de 10 assalariats 
 
 121. Gerents d'empreses de comerç a l'engròs amb menys de 10 assalariats 
 122. Gerents d'empreses de comerç al detall amb menys de 10 assalariats 
 
13. Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de 10 assalariats 
 
 131. Gerents d'empreses d'hoteleria amb menys de 10 assalariats 
 132. Gerents d'empreses de restauració amb menys de 10 assalariats 
 
14. Gerents d'altres empreses amb menys de 10 assalariats 
 
 140. Gerents d'altres empreses amb menys de 10 assalariats 
 
 
C.  Gerènts d'empreses sense assalariats 
 
15. Gerents d'empreses de comerç sense assalariats 
 
 151. Gerents d'empreses de comerç a l'engròs sense assalariats 
 152. Gerents d'empreses de comerç al detall sense assalariats 
 
16. Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 
 
 161. Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats 
 162. Gerents d'empreses de restauració sense assalariats 
 
17. Gerents d'altres empreses sense assalariats 
 
 170. Gerents d'altres empreses sense assalariats 
 
 



 410

 
2. TÈCNICS I PROFESSSIONALS CIENTÍFICS I INTEL.LECTUALS 
 
D.  Professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universistari i similars 
 
20. Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a 
 titulacions de 2n i 3r cicle universitari 
 
 201. Físics, químics i similars 
 202. Matemàtics, actuaris, estadístics i similars 
 203. Professionals de la informàtica de nivell superior 
 204. Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit 
 205. Enginyers superiors i similars 
 
21. Professionals de les ciències naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 
 
 211. Professionals de les ciències naturals 
 212. Metges i odontòlegs 
 213. Veterinaris 
 214. Farmacèutics 
 219. Altres professionals de la sanitat de nivell superior 
 
22 Professionals de l'ensenyamqnet associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 
 
 221. Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior 
 222. Professors d'ensenyament secundari 
 223. Altres professionals de l'ensenyament 
 
23 Professionals del dret 
 
 231. Advocats i fiscals 
 232. Jutjes i magistrats 
 239. Altres professionals del dret 
 
24 Professionals de l'organització d'empreses i de les ciències socials i humanes, associats a titulacions
 de 2n i 3r cicle universitari 
 
 241. Professionals de l'organització i l'administració d'empreses 
 242. Economistes 
 243. Sociòlegs, historiadors, filòsofs, filòlegs, psicòlegs i similars 
 
25 Escriptors, artístes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i  similars 
 
 251. Escriptors i artístes de la creació i la interpretació 
 252. Arxivers, bibliotecaris i professionals similars 
 253. Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle  
 universitari, no classificats en altres apartats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  Professionals associats a titulacions de 1r cicle universistari i similars 
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26. Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, l'enginyeria i similars, associats a 
 titulacions de 1r cicle universitari 
 
 261. Professionals de les ciències físiques, químiques i similars, associats a titulacions de 1r cicle 
 universitari 
 262. Professionals de les matemàtiques, l'estadística i professionals similars, associats a titulacions de 1r 
 cicle universitari 
 263. Professionals de la informàtica de nivell mitjà 
 264. Arquitectes tècnics 
 265. Enginyers tècnics i similars 
 
27. Professionals de les ciències naturals i la sanitat, associats a titulacions de 1r cicle universitari, 
 llevat dels òptics, els fisioterapeutes i similars 
 
 271. Professionals de les ciències naturals associats a titulacions de 1r cicle universitari 
 272. Infermers 
 
28. Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari 
 
 281. Professors d'ensenyament primari i infantil 
 282. Professors d'educació especial 
 283. Professors tècnics de formació professional 
 
29. Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari 
 
 291. Diplomats en comptabilitat, graduats socials i tècnics d'empreses i activitats turístiques 
 292. Ajudants d'arxiu, biblioteca i similars 
 293. Diplomats en treball social 
 294. Sacerdots de les diferents religions 
 295. Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1r cicle universitari, 
 no classificats en altres apartats  
 
 
 
3. TÈCNICS I PROFESSSIONALS DE SUPORT 
 
F.  Tècnics i professionals de suport 
 
30. Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 
 
 301. Delineants i dissenyadors tècnics 
 302. Tècncis en ciències físiques, químiques i enginyeria 
 303. Professionals tècnics de la informàtica 
 304. Operadors d'equips òptics i electrònics 
 305. Professionals de la navegació marítima 
 306. Professionals de la navegació aeronàutica 
 307. Tècnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat 
 
31. Tècnics en ciències naturals i en sanitat 
 
 311. Tècnics en ciències naturals i professionals auxiliars similars 
 312. Tècncis de la sanitat 
 313. Altres tècnics en sanitat no classificats en altres apartats 
 
 
 
 
 
32. Tècnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles 
 
 321. Tècnics en educació infantil i educació especial 
 322. Instructors de vol, navegació i conducció de vehicles 



 412

 
33. Professionals de suport d'operacions financeres i comercials 
 
 331. Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions comercials 
 332. Representants de comerç i tècnics de vendes 
 
34. Professionals de suport de gestió administrativa 
 
 341. Professionals de suport de gestió administrativa amb tasques administratives generals 
 342. Professionals de caràctes administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies 
de les administracions públiques 
 
35. Altres tècnics i professionals de suport 
 
 351. Consignataris i agents en la contractació de mà d'obra 
 352. Tècnics especialistes de les forçes de seguretat i detectius privats 
 353. Professionals de suport de la promoció social 
 354. Professionals del món artístic, l'espectacle i els esports 
 355. Auxiliars làics dels cultes 
 
 
 
4. EMPLEATS ADMINISTRATIUS 
 
G.  Empleats administratius 
 
 
40. Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el transport 
 
 401. Auxiliars comptables i financers 
 402. Empleats de registre de materials, serveis de suport a la producció i el transport 
 
41. Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 
 
 410. Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 
 
42. Operadors de màquines d'oficina 
 
 421. Taquígrafs i mecanògrafs 
 422. Enregistradors de dades 
 
43. Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 
 
 430. Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 
 
44. Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 
 
 440. Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 
 
45. Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el pùblic 
 
 451. Empleats d'informació i recepcionistes d'oficines 
 452. Empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'establiments que no siguin oficines i telefonistes 
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46. Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic 
 
 460. Caixers, taquillers i altres empleats simialrs que tracten directament amb el públic 
 
 
 
5. TREBALLADORS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ, PERSONALS, PROTECCIO I VENEDORS DE 
COMERÇOS 
 
H.  Treballadors dels serveis de restauració i serveis personals 
 
 
50. Treballadors dels serveis de restauració 
 
 501. Cuiners i altres preparadors de mengar 
 502. Cambrers, bàrmans i similars 
 503. Cap de cuina, cambrers i similars 
 
51. Treballadors de serveis personals 
 
 511. Auxiliars d'infermeria i similars 
 512. Treballadors que es dediquen a la cura de persones i similars, llevat dels auxiliars d'infermeria 
 513. Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors similars 
 514. Treballadors que atenen passatgers i similars 
 515. Majordoms, ecònoms i similars 
 519. Altres treballadors de serveis personals 
 
 
J.  Treballadors dels serveis de protecció i seguretat 
 
 
52. Treballadors de serveis de protecció i seguretat 
 
 521. Guardies civils 
 522. Policies 
 523. Bombers 
 524. Funcionaris de centres penitenciaris 
 525. Guàrdies jurats i personal de seguretat privada 
 529. Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 
 
 
K.  Depenents de comerç i similars 
 
 
53. Depenents de comerç i similars 
 
 531. Models de moda, art i publicitat 
 532. Encarregats de secció d'un comerç i similars 
 533. Depenents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants 
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6. TREBALLADORS QUALIFICATS EN ACTIVITATS AGRÀRIES I PESQUERES 
 
L.  Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 
 
 
60. Treballadors qualificats en activitats agrícoles 
 
 601. Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles 
 602. Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles 
 
61. Treballadors qualificats en activitats ramaderes 
 
 611. Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes 
 612. Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes 
 
62. Treballadors qualificats en altres activitats agràries 
 
 621. Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries 
 622. Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars 
 623. Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuàries 
 624. Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats forestals i similars 
 
63. Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 
 
 631. Pescadors i treballadors per compte propi qualificats en activitats piscícoles 
 632. Pescadors i treballadors per compte d'altri qualificats en activitats piscícoles 
 
 
 
7. ARTESANS I TREBALLADORS QUALIFICATS DE LES INDÚSTRIES MANUFACTURERES, LA 
CONSTRUCCIO I LA MINERIA, LLEVAT DELS OPERADORS D'INSTAL.LACIONS I MAQUINÀRIA 
 
 
M.  Treballadors qualificats de la construcció llevat dels operadors de maquinària 
 
 
70. Encarregats d'obra i altres encarregats de la construcció 
 
 701. Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 
 702. Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 
 703. Encarregats de pintors, empaperadors i similars 
 
71. Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 
 
 711. Paletes i paredadors 
 712. Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferralistes i similars 
 713. Fusters 
 714. Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció 
 
72. Treballadors d'acabats de la construcció i similars; pintors i similars 
 
 721. Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors 
 722. Lampistes i instal.ladors de canonades 
 723. Electricista de la construcció i similars 
 724. Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 
 725. Personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies 
 729. Altres treballadors d'acabats de la construcció i similars 

 
 

N.  Treballadors qualificats de les indústries extractives, la metal.lúrgia, la construcció de maquinària i 
similars 
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73. Encarregats de la metal.lúrgia i caps de taller mecànic 
 
 731. Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl.liques i similars 
 732. Caps de taller de vehicles de motor 
 733. Caps de taller de màquines agrícoles i industrials, i motors d'avió 
 734. Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics 
 
74. Treballadors de les indústries extractives 
 
 741. Encarregats i capatassos de la mineria 
 742. Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra 
 
75. Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl.liques, ferrers, fabricants d'eines i similars 
 
 751. Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl.iques i treballadors similars 
 752. Ferrers, fabricants d'eines i similars 
 
76. Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 
 
 761. Mecànics i ajustadors de maquinària 
 762. Mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics 
 
 
P.  Treballadors qualificats de les indústries de les arts gràfiques, dels tèxtils i la confecció, de 
l'elaboració d'aliments, ebanistes, artesans i similars 
 
 
77. Mecànics de precisió en metalls, treballadors de les arts gràfiques, ceramistes, fabricants de productes 
de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir 
 
 771. Mecànics de precisió en metalls i materials similars 
 772. Treballadors de les arts gràfiques i similars 
 773. Ceramistes, fabricants de productes de vidre i similars 
 774. Artesans de la fusta, el tèxtil, el cuir i materials similars 
 
78. Treballadors de la  indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 
 
 780. Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 
 
79 Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes, treballadors de les indústries tèxtils, la 
 confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 
 
 791. Treballadors del tractament de la fusta i similars 
 792. Ebenistes i treballadors similars 
 793. Treballadors de les indústries tèxtils, la confecció i similars 
 794. Treballadors de les indústries de la pell, el cuir i el calçat 
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8. OPERADORS D'INSTAL.LACIONS I MAQUINÀRIA I MUNTADORS 
 
 
Q.  Operadors d'instal.lacions industrials i maquinària fixa; muntadors i engalzadors 
 
 
80. Caps d'quip i encarregats d'instal.lacions industrials fixes 
 
 801. Encarregats d'instal.lacions mineres 
 802. Encarregats d'instal.lacions de processament de metalls 
 803. Encarregats de taller de vidrieria, ceràmica i similars 
 804. Encarregats de tallers de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 
 805. Caps d'equip d'instal.lacions de tractament químic 
 806. Caps d'equip d'instal.lacions de producció d'energia i similars 
 807. Caps d'equip d'operadors de robots industrials 
 
81. Operadors d'instal.lacions industrials fixes i similars 
 
 811. Operadors d'instal.lacions d'extracció i explotació de minerals 
 812. Operadors d'instal.lacions d'obtenció i transformació de metalls 
 813. Operadors d'instal.lacions d'obtenció, transformació i manipulació del vidre i la ceràmica, i similars 
 814. Operadors d'instal.lacions de treball de la fusta i la fabricació de paper 
 
 815. Operadors de plantes industrials químiques 
 816. Operadors de plantes de producció d'energia i similars 
 817. Operadors de robots industrials 
 
82. Encarregats d'operadors de màquines fixes 
 
 821.Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls 
 822.Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes químics 
 823.Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i material plàstic 
 824.Encarregats d'operadors de màquines de fabricar priductes de fusta  
 825.Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper 
 826.Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir 
 827.Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 
 828.Encarregats de muntadors 
 
83. Operadors de màquines fixes 
 
 831.Operadors de màquines de treballar metalls i altres productes minerals 
 832.Operadors de màquines de fabricar productes químics 
 833.Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i plàstic 
 834.Operadors de màquines de fabricar productes de fusta 
 835.Operadors de màquines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cartó 
 836.Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir 
 837.Operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 
 
84. Muntadors i engalzadors 
 
 841.Muntadors i engalzadors 
 849.Altres muntadors i engalzadors 

 
 
 
 
 
 
 
 

R.  Conductors i operadors de maquinària mòbil 
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85. Maquinista de locomotora, operador de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners 
 
 851. Maquinistes de locomotores i similars 
 852. Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials 
 853. Operadors de maquinària agrícola mòbil 
 854. Operadors d'altres màquines mòbils 
 855. Mariners de coberta de vaixell i similars 
 
86. Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 
 
 861. Taxistes i conductors d'automòbils i furgonetes 
 862. Conductors d'autobusos 
 863. Conductors de camions 
 864. Conductors de motocicletes i ciclomotors 
 
 
 
9. TREBALLADORS NO QUALIFICATS 
 
 
S.  Treballadors no qualificats de serveis llevat dels transports 
 
 
90. Treballadors no qualificats del comerç 
 
 900. Venedors ambulants i similars 
 
91. Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 
 
 911. Empleats domèstics 
 912. Personal de neteja d'oficines, hotels i treballadors similars 
 
92. Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants 
 
 921. Conserges d'edificis, netejavidres i similars 
 922. Vigilants, guardians i similars 
 
93. Altres treballadors no qualificats en altres serveis 
 
 931. Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer 
 932. Ordenances 
 933. Mosso d'equipatge i similars 
 934. Llegidors de comptadors (aigua...) i recaptadors de monedes de màquines expenedores 
 935. Escombriaires i obrers similars 
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T.  Peons agraris, pesquers, de la construcció, les indústries manufactureres i el transport 
 
 
94. Peons agraris i pesquers 
 
 941. Peons agrícoles 
 942. Peons ramaders 
 943. Peons agropecuaris 
 944. Peons forestals 
 945. Peons pesquers 
 
95. Peons de la mineria 
 
 950. Peons de la mineria 
 
96. Peons de la construcció 
 
 960. Peons de la construcció 
 
97. Peons de les indústries manufactureres 
 
 970. Peons de les indústries manufactureres 
 
98. Peons del transport i descarregadors 
 
 980. Peons del transport i descarregadors 
 
 
 
O.  Forces armades 
 
 
00. Forces armades 
 
 
 001. Escala superior 
 002. Escala mitjana 
 003. Escala bàsica 
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