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1. INTRODUCCIÓ
L’enquesta de salut per entrevista és un instrument útil per a obtenir informació de la població respecte a
fenòmens subjectius relacionats amb la salut. L’Enquesta de Salut de Barcelona proporciona informació
sobre la salut i la morbiditat percebuda, la qualitat de vida i la salut mental, sobre lesions per accidents i la
restricció de l’activitat, així com les discapacitats1. També es recull informació sobre els estils de vida
relacionats amb la salut, com són el consum de tabac, d’alcohol i drogues, la realització d’activitat física i
l’alimentació dels menors. D’altra banda, l’enquesta de salut inclou informació sobre la utilització de serveis
sanitaris (atenció primària, especialitzada i hospitalària) o la realització de pràctiques preventives2. Al mateix
temps és útil per conèixer aspectes i opinions relacionats amb la satisfacció, la xarxa social, l’entorn
ambiental i laboral i altres aspectes socioeconòmics que són importants determinants de la salut i qualitat
de vida de les persones3.
Un dels principals avantatges de les enquestes de salut és que proporcionen informació de tota la població,
incloses aquelles persones que habitualment no utilitzen els serveis sanitaris. Així doncs, proporcionen
informació diferent i complementària sobre aspectes relacionats amb la salut de la població que no són
abordables mitjançant els sistemes rutinaris d’informació sanitària com per exemple les estadístiques de
mortalitat, de malalties de declaració obligatòria, els registres dels centres sanitaris, etc.
A més, la informació obtinguda a través d’una enquesta de salut dóna elements de suport per a la presa de
decisions sanitàries en diferents àmbits com són la planificació sanitària, la gestió dels serveis sanitaris i
l’establiment de programes de salut.
L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016 és la setena enquesta de salut impulsada per l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, essent les altres les de 1983, 1986, 1992 i 2001, 2006 i 2011. Els anys 1994 i 2002
també es va obtenir informació de Barcelona a partir de les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, així
com algunes enquestes del 2011, que van procedir del treball de camp de la mateixa ESCA.
L’objectiu d’aquest Manual és donar a conèixer tant els objectius de l’Enquesta de Salut de Barcelona com
la metodologia emprada. En aquest document es pretén presentar tota la informació necessària per a poder
entendre i reproduir tot el procés, així com per a poder utilitzar la base de dades de l’enquesta.
L’objectiu general de l’Enquesta de Salut de Barcelona és 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.
Els objectius específics són els següents:

1

de Bruin A, Picavet HSV, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards international harmonization of methods
and instruments. WHO Regional Publications, European Series number 58; 1996.
2
The European Union Health Monitoring Programme. Eur J Public Health 2003; 13(3); Supplement.
3
Borrell, C, García-Calvente M, Martí-Bosca JV. Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) 2004: la salud pública desde la perspectiva de género y clase social. Gac Sanit.
2004; 18(Suppl 1): 2-6.
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 Conèixer l’estat de salut percebut, la presència de trastorns crònics, les lesions per accidents, la
restricció de l’activitat i la presència de discapacitats en la població de Barcelona. Apropar-se a
aspectes relacionats amb la qualitat de vida, la salut mental i el benestar de la població barcelonina.
 Conèixer la qualitat de vida i la salut de la població infantil de Barcelona.
 Estimar la prevalença de consum de tabac, alcohol i altres substàncies psicoactives en la població
barcelonina.
 Estimar la prevalença d’obesitat i de realització d'activitat física, així com la relació entre l’obesitat i
el tipus d’activitat realitzada en la població de Barcelona.
 Conèixer els hàbits alimentaris de la població infantil barcelonina.
 Estudiar el tipus d’activitat que realitzen els infants, activitats relacionades amb l’exercici físic i altres
activitats freqüents en els menors.
 Descriure la utilització i la satisfacció amb els serveis sanitaris (atenció primària, especialitzada i
hospitalària), l'ús de medicaments i la realització de pràctiques preventives segon el tipus de
cobertura (pública o privada) de la població barcelonina.
 Apropar-se a la valoració que fa la població de Barcelona respecte els serveis d’atenció primària.
 Establir les relacions entre el context familiar i d’habitatge dels barcelonins i la seva salut.
 Conèixer la xarxa social i suport social de la població i la seva relació amb la salut.
 Determinar les relacions entre les condicions laborals de la població de Barcelona i la seva salut.
 Conèixer els determinants demogràfics i socioeconòmics de la salut, els estils de vida i l’ús de serveis
sanitaris per part de la població barcelonina.

6

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ENQUESTA

L’Enquesta de Salut de Barcelona es realitza periòdicament, aproximadament cada cinc anys, des del 1983
i aquesta edició corresponent a l’any 2016 és la setena vegada que es realitza.
S’emmarca dins del Pla estadístic de la Generalitat de Catalunya per la qual cosa li són d'aplicació tots els
requisits de les estadístiques oficials, entre altres, la garantia de confidencialitat de les dades obtingudes,
que estan emparades pel secret estadístic.

2.1. Àmbit poblacional, territorial i temporal

Àmbit territorial: la ciutat de Barcelona i els seus 10 districtes com a unitats territorials mostrals de base.
Àmbit poblacional o univers estadístic: la totalitat de la població no institucionalitzada resident i
empadronada a la ciutat de Barcelona, sense cap tipus de restricció en funció de l’edat. És a dir, 1.608.746
persones, segons dades del Registre oficial de població de Barcelona, corresponents a gener de 2016, als
que s’hauria de descomptar les persones que viuen de manera habitual a residències o establiments
col·lectius com ara residències sociosanitàries, convents, casernes, o que no viuen en domicilis familiars.
Àmbit temporal: el treball de camp de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016 va començar el dia 7 de
març de 2016 i va finalitzar el 12 de maig de 2017.
El treball de camp de l’ESB ha estat realitzat per l’empresa Instituto DYM, que ha posat a disposició de
l’enquesta el seu equip tècnic i el seu equip d’enquestadors/es i supervisors/es.

2.2. Disseny mostral i marge d’error

La unitat mostral de l’ESB són els individus (no les llars o les famílies) i la grandària de la mostra és de
4.000 efectius distribuïts per districtes de manera estratificada i aproporcional tot sobrerrepresentant els
menys poblats. Així doncs, s’han assignat 400 efectius a cada districte per assegurar un número mínim
d’enquestes que permeti l’estudi de cada territori amb un nivell de fiabilitat similar i l’anàlisi de grups socials
específics amb marges d’error assumibles fins i tot en districtes amb poca població.
Aquesta opció implica que per treballar els resultats a nivell de ciutat s’ha ponderat la mostra, és a dir, s’ha
restituït el pes real de cada territori (districte) sobre el conjunt tot aplicant els corresponents coeficients de
ponderació.
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La selecció de les persones a entrevistar s’ha fet mitjançant un procés d’extracció aleatòria simple realitzat
per l’Idescat a partir del Registre de Població de Barcelona. Per tal de garantir un bon ajust entre la mostra
resultant i l’univers, s’ha aplicat un sistema de control de l’aleatorietat pura mitjançant l’establiment de
quotes per sexe i edat en base a l’estructura poblacional real de cada districte. En previsió de què algunes
de les persones seleccionades no volguessin o no poguessin participar en l’enquesta s’han seleccionat
també 10 persones substitutes per a cadascuna de les 4.000 seleccionades com a titulars amb les mateixes
característiques de sexe, edat i districte de residència.

Taula 2.1. Distribució en quotes de la mostra ESB 2016
Homes
Ciutat Vella

0-4

6-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-110

Total H

8

8

7

8

12

22

26

26

22

17

13

11

8

6

5

11

210

Eixample

8

8

7

7

9

14

17

18

16

14

13

12

10

9

8

16

186

Sants-Montjuïc

8

8

8

8

10

14

17

18

17

15

13

12

10

9

8

16

191

Les Corts

8

9

8

8

9

13

13

14

14

12

12

12

12

12

11

20

187

Sarrià-Sant
Gervasi

9

11

11

11

11

11

11

13

14

13

13

11

10

9

8

17

183

Gràcia

9

8

7

7

9

12

17

18

17

13

12

11

10

9

8

16

183

Horta Guinardó

8

9

8

8

9

11

13

16

16

15

14

12

10

10

9

20

188

Nou Barris

9

9

9

9

9

11

13

16

16

15

13

11

9

10

9

20

188

Sant Andreu

9

10

8

9

9

11

13

17

17

15

13

12

11

11

8

17

190

Sant Martí

9

10

9

9

9

11

15

18

18

15

14

12

10

9

8

16

192

Total

85

90

82

84

96

130

155

174

167

144

130

116

100

94

82

169

1898

Dones

0-4

6-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-110

Total H

7

7

6

6

12

21

21

19

15

13

11

10

8

7

6

21

190

Ciutat Vella
Eixample

7

7

7

7

10

15

17

17

15

14

15

14

13

12

11

33

214

Sants-Montjuïc

8

7

7

7

10

14

17

17

16

15

15

14

12

12

10

28

209

Les Corts

8

8

8

8

9

12

13

15

15

13

15

15

15

15

13

31

213

Sarrià-Sant
Gervasi

9

10

11

11

11

12

12

14

16

16

15

14

12

12

12

30

217

Gràcia

8

8

7

7

10

14

19

19

17

14

14

13

12

12

12

31

217

Horta Guinardó

8

8

8

8

9

11

14

16

16

15

15

13

13

13

12

33

212

Nou Barris

8

9

8

9

10

11

13

16

16

15

15

13

12

12

12

33

212

Sant Andreu

9

9

8

8

9

11

14

17

17

15

14

14

13

13

11

28

210

Sant Martí

9

9

8

8

9

12

14

17

17

16

15

14

12

11

10

27

208

Total

81

82

78

79

99

133

154

167

160

146

144

134

122

119

109

295

2102

El marge d’error per al conjunt de la mostra és del ±1,55% (per a un nivell de confiança del 95,5% i el
supòsit estadístic més desfavorable de p=q=0,5) i al voltant del ±5% per a cada districte en funció dels
mateixos paràmetres. Lògicament, aquests marges d’error s’incrementaran a mesura que es realitzin més,
o més heterogènies, particions tal i com es pot observar a la taula següent, on s’han calculat els marges
d’error per districte i sexe.
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Taula 2.2. Marge d’error de la mostra i de les submostres segons districte i sexe
Districte

Sexe

Efectius

% s/total

Marge d’error

Home

211

5,3%

±6,88

Dona

189

4,7%

±7,27

Home

185

4,6%

±7,35

Dona

215

5,4%

±6,81

Home

191

4,8%

±7,23

Dona

209

5,2%

±6,91

Home

187

4,7%

±7,31

Dona

213

5,3%

±6,84

Home

182

4,6%

±7,41

Dona

218

5,5%

±6,77

Home

182

4,6%

±7,41

Dona

218

5,5%

±6,77

Home

188

4,7%

±7,29

Dona

212

5,3%

±6,86

Home

187

4,7%

±7,31

Dona

213

5,3%

±6,84

Home

188

4,7%

±7,29

Dona

212

5,3%

±6,86

Home

193

4,8%

±7,19

Dona

207

5,2%

±6,94

Home

1.894

47,4%

±2,28

Dona

2.106

52,7%

±2,16

Total

4.000

100,0

±1,55

1. Ciutat Vella

2. L'Eixample

3. Sants-Montjuïc

4. Les Corts

5. Sarrià-Sant Gervasi

6. Gràcia

7. Horta-Guinardó

8. Nou Barris

9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total

Marge d’error x districte
±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±5,00

±1,55

2.3. Tipus d’enquesta i qüestionaris
L’Enquesta de Salut de Barcelona és una enquesta personal i domiciliària, és a dir que es realitza a
persones seleccionades prèviament i que son contactades en el seu domicili per enquestadors/es
professionals. Aquests/tes han realitzat les entrevistes personals en el mateix domicili de la persona
seleccionada (en el 88,6% dels casos) o en un altre lloc decidit per elles (lloc de treball, casa de familiars,
bar o cafeteria, etc.) mitjançant un sistema CAPI (enquesta assistida per ordinador) .
Uns deu dies abans de la visita dels entrevistadors/es, s’enviava una carta informativa a totes les persones
seleccionades com a titulars de la mostra. Aquesta carta, signada per la gerenta de l’ASPB, presentava els
objectius de l’enquesta, anunciava la propera visita d’un enquestador/a al seu domicili alhora que
encoratjava a la seva col·laboració.
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El qüestionari emprat a l’ESB és de tipus precodificat i estructurat, assistit per ordinador (CAPI), en tres
versions diferents segons l’edat i les característiques de les persones a entrevistar, totes elles disponibles
en català i castellà. Són aquestes:
 Qüestionari general: és el model de qüestionari que conté la totalitat de les preguntes de l’Enquesta
de Salut i que s’administra a tota la població major de 14 anys que estigui possibilitada per contestar
directament. El nombre de preguntes del qüestionari varia en funció de l’edat, la situació laboral o la
composició de la llar fins a un total de 204.
 Qüestionari per a informador indirecte d’adults: es tracta del qüestionari general reduït que es fa
servir en els casos en què la persona seleccionada es trobi malalta o incapacitada per respondre a
mig o llarg termini.
Està dissenyat per ser contestat per un informador indirecte, normalment el cuidador o cuidadora
principal d’aquesta persona, i s’han tret, doncs, les preguntes d’opinió i aquelles que, per la seva
naturalesa, no puguin ser contestades per delegació.
 Qüestionari per a informador indirecte d’infants menors de 15 anys: és un model de qüestionari
adaptat a aspectes de salut específics de la població menor de 15 anys i, per tant, lleugerament
diferent als anteriors. Està concebut per ser contestat per un informador indirecte, la persona que
s’ocupa habitualment de la persona menor de 15 anys, normalment el pare o la mare.
Les preguntes que conté es refereixen a la persona seleccionada, a l’estat de salut i la utilització de
serveis sanitaris per part de la persona menor de 15 anys, tot i que també se sol·licita informació sobre
la persona informadora.

Gràfic 2.1. Durada mitjana (minuts) de les entrevistes en funció del
tipus de qüestionari emprat
60
50
40
30

37,1
31,3

35,9

20
10
0
Qüestionari general

Qüestionari indirecte d'adults

Qüestionari indirecte de menors

Tots aquests qüestionaris estan dividits en apartats temàtics que es configuren de la manera següent:
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Taula 2.3. Preguntes dels qüestionaris de l’ESB per apartats temàtics
Àmbits temàtics

General per a adults

Indirecte per a adults

Indirecte per a menors

Sexe i edat

1, 2

1, 2

1, 2

A. Cobertura sanitària

3

3

3

B. Estat de salut i qualitat de vida

4-9

4-9

4-7
M1
C. Morbiditat crònica

10

10

M2

D. Accidents

11-13

11-13

11-13

E. Ús de medicaments

14

14

---

F. Restricció de l’activitat

15-18

15-18

15-18

G. Discapacitats

19-25

19-25

M3, M4

H. Salut mental

26

---

M5

I. Suport social

27-31

---

---

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

32

32

32
M6, M7
33-46
K. Atenció primària

33-49

33-49
M8-M12

L. Atenció especialitzada ambulatòria

50-55

50-55

50-55

M. Atenció d’urgències

56-58

56-58

56-58

N. Hospitalitzacions

59-64

59-64

59-64

O. Atenció mèdica no atesa

65-66

65-66

65-66

P. Pràctiques preventives

67-78

---

M13-M15
M16-M18
79-80

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària

79-86

79-86
M19
81-86

R. Estils de vida: Activitat física

87-93

---

M20-M28

S. Estils de vida: tabac

94.107

---

104-106

T. Estils de vida: alcohol i drogues

108-116

---

--117-122

U. Context ambiental i mobilitat viària

117-126

117-126

124
M29-M31

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista

127-131

---

---
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132-138
132-143
X. Context familiar i de l'habitatge

132-148

143
QIA1-QIA3
M32-M36

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica

149-162

149-162

149-162
164-167

Z. Dades sociodemogràfiques

163-199

163-199

M37-M76
188-199

AA. Estat de salut de la persona informadora

---

---

M77, M78

Autorització consentiment nou contacte

200-202

---

200

Fitxa d’observació

A-R

A-R

A-R

2.4. Característiques tècniques de les successives enquestes de salut a Barcelona
Al llarg de les set edicions de l’ESB s’ha procurat mantenir la continuïtat dels elements metodològics i
temàtics per tal de preservar la comparabilitat dels resultats d’una edició a una altra. Tanmateix, la
necessitat de millorar els instruments metodològics i d’actualitzar determinats indicadors, així com la
mateixa experiència i evolució del projecte han aconsellat la introducció de modificacions que, si bé no han
afectat les sèries de dades més importants, han incrementat les possibilitats d’explotació de l’enquesta i
l’han dotada d’una major riquesa informativa i inferencial.
Per tal de poder observar l’evolució de la metodologia emprada a les diverses edicions de l’enquesta s’ha
construït la taula 2.4 en la que es presenta un resum de les característiques tècniques de cada una de les
enquestes de salut realitzades a la ciutat de Barcelona.
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Taula 2.4. Característiques tècniques de les Enquestes de Salut de Barcelona, edicions 1983-2016
1983

1986

1992-93

2000-01

2006

2011

2016

Univers de la mostra

Població no
institucionalitza da
resident i censada a
Barcelona

Població no
institucionalitzada resident i
empadronada a Barcelona

Població no
institucionalitzada resident i
empadronada a Barcelona

Població no
institucionalitzada resident i
empadronada a Barcelona

Població no
institucionalitzada
resident i empadronada
a Barcelona

Població no
institucionalitzada
resident i empadronada
a Barcelona

Població no
institucionalitzada
resident i empadronada
a Barcelona

Tipus de mostreig

Aleatori estratificat en
dues etapes

Aleatori estratificat i per
conglomerats

Aleatori estratificat

Aleatori estratificat

Aleatori estratificat

Aleatori estratificat

Aleatori estratificat

Criteris d’estratificació

1ª etapa: Districtes per la
selecció de llars o
famílies

Districtes i grandària
familiar per la selecció de
llars o famílies.
Conglomerats formats per
tots els individus de la llar

a) Construcció de 5 estrats
homogenis quant a nivell
socioeconòmic a nivell de
secció censal tretes del
Padró de 1986

Districtes amb l’assignació
d’efectius aproporcional
(1.000 enquestes per
districte)

Districtes amb
l’assignació d’efectius
aproporcional (600
enquestes per districte)

Districtes amb
l’assignació d’efectius
aproporcional (400
enquestes per districte)

Districtes amb
l’assignació d’efectius
aproporcional (400
enquestes per districte)

2ª etapa: Edat i sexe per
la selecció d’individus

b) Assignació proporcional
segons la població de la
secció censal
Selecció de la primera
unitat de mostreig

Llars, seleccionades
aleatòriament a partir
dels llistats del Cens de
1981

Llars, seleccionades
aleatòriament a partir dels
llistats del Padró de 1981,
actualitzats a 1985

Totes les seccions censals,
seleccionades com a
resultat de diverses
anàlisis multivariables i de
correspondències

Individus, seleccionats
aleatòriament a partir dels
llistats dels Padró de 1996
actualitzats a 1999 i
mitjançant control de
quotes (districte, sexe i
edat)

Individus, seleccionats
aleatòriament a partir
dels llistats del Registre
oficial de població de
Catalunya de l’IDESCAT
de 2004 amb control de
quotes (districte, sexe i
edat)

Individus, seleccionats
aleatòriament a partir
dels llistats del Padró
Municipal 2010 amb
control de quotes
(districte, sexe i edat)

Individus, seleccionats
aleatòriament a partir
dels llistats del Registre
oficial de població de
Catalunya de l’IDESCAT
de 2016 amb control de
quotes (districte, sexe i
edat)

Selecció de la segona
unitat de mostreig

Membres de la llar,
seleccionats
aleatòriament

Tots els membres de la llar

Individus, seleccionats
aleatòriament mitjançant
sistema de rutes amb
control de quotes (districte,
sexe i edat)

Individus seleccionats
aleatòriament

Individus seleccionats
aleatòriament

Individus seleccionats
aleatòriament

Individus seleccionats
aleatòriament

Grandària mostral teòrica

2.024 llars, 3.134 individus

2.670 llars, 7.907 individus

5.000 individus

10.000 individus

6.050 individus

4.000 individus

4.000 individus

Grandària mostral real

1.623 llars, 2.420 individus

2.205 llars, 6.894 individus

5.003 individus

10.030 individus

6.108 individus

4.000 individus

4.000 individus
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1983
Percentatge de no resposta

Substitucions

Informació per proxy

Familiar: 16,2%

Familiar: 12,8%

Individual: 18,7%

Individual: 17,5%

No admeses

Menors de 0 a 14 anys

Seccions
autocontestades

Període de l’enquesta

1986

Cap

16%

Menors de 0 a 15 anys,
13,7% dels >64 anys

1992-93

2000-01

2006
Substitució de no
respostes

Substitució de no respostes

Substitució de no respostes

9 % (facilitada pe l’equip
de treball de camp)

14% (negatives respecte el
total de contactes)

20% (negatives respecte
el total de contactes en la
meitat ampliada de
l’ESB)

Menors de 0 a 15 anys,
Adults malalts o
incapacitats

Menors de 0 a 14 anys,
Adults malalts o
incapacitats

Menors de 0 a 14 anys,
Adults malalts o
incapacitats

Secció d’estils de vida;
Notingham Health Pofile en
una submostra

Cap

Cap

Gener a juny 1983

Gener 1986 a gener 1987

Febrer 1992 a gener 1993

Març 2000 a febrer 2001

6 mesos

12 mesos

12 mesos

12 mesos

2011
Substitució de no
respostes

2016
Substitució de no
respostes
30% (negatives respecte
el total de contactes)

Menors de 0 a 14 anys,
Adults malalts o
incapacitats

Cap

Menors de 0 a 14 anys,
Adults malalts o
incapacitats

Cap

Maig 2005 a desembre
Gener 2011 a gener 2012
2006; 19 mesos (compant la
12 mesos
mostra de la Genralitat)

Cap

Març 2016 a maig 2017
15 mesos

Qüestionari d’adults:

Seccions noves al
qüestionari

• Qualitat de vida
(Notingham Health
Pofile)

• Pràctiques preventives
• Suport social
• Accidents

• Vitalitat i Salut Mental
• Utilització i opinió dels
serveis d’assistència
primària
• Visites a urgències
• Ampliació indicadors de
salut laboral i de classe
social
• Càrregues domèstiques
• Entorn ambiental

Qualitat de vida
Discapacitats
Activitat física
Consum d’alcohol
Valoració de l’AP
Ampliació de
característiques
socioeconòmiques
• Discriminació

•
•
•
•
•
•

Qüestionari d’adults
Context ambiental
Orientació sexual
Mobilitat viària
Atenció especialitzada
ambulatòria
• Atenció no atesa
• Alimentació

•
•
•
•

Qüestionari menors
Salut mental
Qualitat de vida
Activitat física
Activitats temps de
lleure
• Alimentació
• Seguretat viària

•
•
•
•

Qüestionari menors

• Inseguretat
alimentària
• Privació material
Qüestionari menors
• Vacunes

• Tabaquisme passiu
• Atenció especialitzada
ambulatòria
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3. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE CAMP

El treball de camp de l’Enquesta de Salut de Catalunya ha estat realitzat per Instituto DYM, empresa adjudicatària del
concurs impulsat per l’ASPB en data 10 de desembre de 2015.
Es va crear un comitè de seguiment format pel responsable tècnic de l’ASPB, Xavier Bartroll, la responsable tècnica
de DYM, Sofia Cardelús, i la persona externa responsable del seguiment i control de la qualitat del procés, contractada
per l’ASPB, Lucía Baranda.
L’organització del treball de camp ha inclòs la realització de les tasques següents:
• Tasques d’organització i disseny de materials de treball (a càrrec de l’ASPB amb suport de l’auditora externa)
•

Disseny de la distribució mostral per quotes i sol·licitud del llistat de persones a entrevistar (titulars i
substitutes) extret per l’Idescat mitjançant programes específics d’aleatorietat

•

Actualització de les tres versions dels qüestionaris (general, informador indirecte per a adults i informador
indirecte per a menors) en català i castellà

•

Redacció del Manual d’Instruccions per als responsables del treball de camp, enquestadors/es i
supervisors/es

•

Redacció del Manual de Codificació, que estableix l’estructura bàsica del fitxer de resultats final, que
engloba en una única base de dades les tres versions del qüestionari

•

Disseny i redacció d’altres materials necessaris per a la realització del treball de camp: carta informativa,
full de seguiment de la mostra, credencials per als enquestadors, notes d’avís de la visita de
l’enquestador/a, etc.

• Tasques prèvies a la posada en marxa del treball de camp (a càrrec de DYM amb la supervisió de l’equip tècnic
de l’ASPB)
•

Programació dels qüestionaris i integració en sistema CAPI

•

Proves internes del qüestionari

•

Formació de l’equip d’enquestadors/es i supervisors/es

•

Realització de la prova pilot

• Realització del treball de camp (a càrrec de DYM amb la supervisió de l’equip tècnic de l’ASPB)
•

Concertació i realització d'entrevistes domiciliàries en funció de les característiques tècniques de
l'enquesta.

•

Supervisió i seguiment del treball de camp i dels enquestadors: realització de trucades telefòniques de
supervisió i seguiments personals a un 15% del treball realitzat per cada entrevistador/a, a fi i efecte de
verificar la correcta execució de les tasques de recollida de la informació.

•

Disponibilitat en temps real de les dades de producció i, periòdicament, dels materials dissenyats (fulls
de seguiment de la mostra i fitxers de persones contactades i entrevistades) per facilitar el control de
qualitat extern
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•

Control de qualitat de tot el procés del treball de camp (a càrrec de la tècnica externa contractada per
l’ASPB a aquests efectes)

• Tractament de la informació recollida (a càrrec de DYM amb la supervisió de l’equip tècnic de l’ASPB)
•

Estructuració de la base de dades amb els resultats

•

Codificació de les respostes a preguntes obertes i semiobertes.

•

Depuració del fitxer de resultats final

3.1. Prova pilot i formació d’enquestadors
Els enquestadors i les enquestadores participants en l’ESB han estat seleccionats per Instituto DYM tenint en compte
la seva experiència en la realització d’enquestes amb selecció mostral nominal i administració mitjançant CAPI, a més
del seu coneixement de les llengües catalana i castellana.
La sessió de formació dels entrevistadors/es assignats a la prova pilot es va realitzar a les oficines d’Instituto DYM l’1
de febrer de 2016 amb una durada de 3:30 hores. La sessió de formació amb la resta de l’equip enquestador va tenir
lloc a les mateixes oficines el 3 de març de 2016 i va durar 4 hores.
A ambdues sessions, que es van enregistrar en àudio, van ser-hi presents, un representant de l’equip tècnic de l’ASPB
i la persona responsable del control de qualitat de l’ESB així com responsables de l’Institut DYM (la directora tècnica
de l’estudi, la cap del departament de camp, l’equip de supervisors del treball de camp) i l’equip d’entrevistadors/es
assignats.
A més de presentar les diferents versions dels qüestionaris a emprar i les seves característiques especifiques, es van
distribuir còpies del Manual d’Instruccions per al desenvolupament del treball de camp, exemples dels Fulls de
seguiment i control de la mostra i còpies de la resta de documents de suport de l’enquesta.
Els entrevistadors/es que s’han anat incorporant al treball amb posterioritat han rebut la formació completa, que ha
estat impartida pels supervisors de DYM en base a les sessions prèvies i al Manual d’instruccions facilitat.

Prova pilot
La prova pilot de l’ESB’16 es va realitzar del 9 al 27 de febrer a tres districtes de característiques molt diverses (Sants
Montjuic, Les Corts i Nou Barris) amb l’objectiu de provar la metodologia de contacte amb les persones seleccionades
i la seva acceptació del qüestionari. Es van realitzar 24 enquestes i com a conseqüència es va ampliar el número
d’enquestadors previst per a la realització del treball de camp definitiu i es van ajustar les preguntes següents:

Taula 3.1. Canvis de qüestionari resultants de la prova pilot
Apartat
T. Estils de vida: alcohol i
drogues

Pregunta

114

Incidència
Hi ha una certa confusió en el que fa al consum de
tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis: hi ha
persones que consumeixen aquests tipus de medicaments
per prescripció o amb finalitats mèdiques. Ídem cànnabis.

Solució
Es canvia l’enunciat de la pregunta
tot insistint en el seu ús sense
prescripció o amb finalitats lúdiques
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En algun cas, especialment amb entrevistats d’edat
avançada, i/o amb la presència de la parella en el mateix
espai o en una estança propera, no s’ha lliurat l’ordinador a
la persona per a que respongués directament les preguntes,
ni se’ls hi han pogut formular, per evitar una situació
incòmode que pogués condicionar el desenvolupament
posterior de la entrevista.

L’entrevistador/a anotarà, abans que
aquestes preguntes apareguin en
pantalla, que no ha lliurat l’ordinador
per a l’autodaministració del bloc, ni
formulat personalment les
preguntes. Aquesta possibilitat es
recollia amb posterioritat a l’aparició
d’aquest apartat.

Aquestes preguntes generen molta incomoditat en les
persones entrevistades, i són redundants en relació a la
129, 130 pregunta 128. En alguns casos s’han rebut comentaris en
relació a que vulneren el dret de respecte a la intimitat i a la
vida privada.

No es canvien perquè ja s’havien fet
en edicions anteriors i els serveis
jurídics avalen que es poden
formular tal i com estan.

V. Discriminació, opció
sexual i violència
masclista

V. Discriminació, opció
sexual i violència
masclista

X. Context familiar i de
l’habitatge

142

Seria convenient incorporar dues possibilitats de resposta
que contemplessin els casos: “Una altra persona de la llar
que no és la seva parella, compartint-ho amb una persona
contractada” i “Una altra persona de la llar, compartint-ho
amb la parella”.

Aquestes possibilitats de resposta es
recolliran a “altres respostes”

3.2. Realització de la mostra
Quan l'entrevista no es podia realitzar a la persona designada inicialment es va establir la possibilitat de substituir-la
per una altra persona del mateix districte de residència, del mateix sexe i del mateix grup quinquennal d’edat. La
normativa de substitucions estableix que aquestes només es faran quan la possibilitat de realitzar l’entrevista a la
persona seleccionada sigui impossible (defunció, canvi de domicili, adreça incorrecta, etc.) o quan no es troba ningú
al domicili un cop s’han fet un mínim de 5 visites en dies i moments del dia diferents.
La decisió de recórrer a una substitució ha estat controlada pels responsables de la coordinació del treball de camp.

Persones contactades i mostra realitzada
El total de persones contactades per obtenir les 4.000 entrevistes previstes ha estat d’11.935, de manera que per
realitzar una entrevista s’han hagut de contactar 3 persones, proporció que va creixent amb el temps en aquest tipus
d’enquestes domiciliàries.
En total els enquestadors/es han hagut de realitzar 22.883 visites a domicilis per obtenir les 4.000 enquestes de la
mostra. Això vol dir que s’ha realitzat una mitjana de 2 visites per contacte realitzat i 5,7 per enquesta realitzada.
El 33,5% de les entrevistes ha estat realitzat a les persones seleccionades inicialment. Aquest paràmetre, que és
habitual en enquestes poblacionals realitzades en zona urbana, registren algunes variacions en funció del sexe, l’edat
o el districte de residencia de les persones contactades.

Taula 3.2. Persones contactades i mostra realitzada
Total mostra realitzada

4.000 enquestes

Total persones contactades

11.935 persones contactades
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Taxa de resposta

33,5%

Número de persones contactades per entrevista realitzada

2,98 persones

Taxa de negatives

30,6%

Les persones més difícils de contactar i que han requerit un major nombre de substitucions són les joves, situades
entre els 15 i els 34 anys (3,7 contactes per entrevista feta), i les residents als districtes de Ciutat Vella (3,5) i l’Eixample
(3,4). Per sexe no hi ha diferències significatives. Per contra les que han requerit menys substitucions són les menors
de 15 anys (2,3) i, en general, les residents a Horta-Guinardó (2,5).

Gràfic 3.1. Número de contactes necessaris per cada entrevista realitzada segons
districte de residència, sexe i grans grups d'edat
4,0

3,0

3,5

3,5

3,4
3,0

3,1
2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

2,9
2,6

2,5
2,0

2,3

1,0

Taula 3.3. Persones contactades i persones entrevistades per districte, sexe i edat
Enquestes
realitzades

Persones
contactades

% enquestes
realitzades /
contactes

Número de persones
contactades per
entrevista realitzada

Número de
visites

Número mitjà
de visites per
contacte

Districte de residència
Ciutat Vella

400

1.381

29,0%

3,45

1.906

1,38

L'Eixample

400

1.341

29,8%

3,35

2.462

1,84

Sants-Montjuïc

400

1.216

32,9%

3,04

2.161

1,78

Les Corts

400

1.238

32,3%

3,10

2.820

2,28

Sarrià-Sant Gervasi

400

1.124

35,6%

2,81

1.945

1,73

Gràcia

400

1.149

34,8%

2,87

2.189

1,91

Horta-Guinardó

400

1.012

39,5%

2,53

1.865

1,84

Nou Barris

400

1.179

33,9%

2,95

2.349

1,99
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Sant Andreu

400

1.126

35,5%

2,82

2.265

2,01

Sant Martí

400

1.169

34,2%

2,92

2.327

1,99

Home

1.894

5.534

34,2%

2,92

10.314

1,86

Dona

2.106

6.401

32,9%

3,04

11.975

1,87

0-14 anys

481

1094

44,0%

2,27

2.213

2,02

15-24 anys

342

982

34,8%

2,87

1.845

1,88

25-34 anys

548

2197

24,9%

4,01

4.117

1,87

35-44 anys

670

2309

29,0%

3,45

4.388

1,90

45-54 anys

566

1631

34,7%

2,88

3.311

2,03

55-64 anys

482

1375

35,1%

2,85

2.821

2,05

65-74 anys

411

1055

39,0%

2,57

1.925

1,82

75-84 anys

329

853

38,6%

2,59

1.435

1,68

≥85 anys

171

439

39,0%

2,57

828

1,89

4.000

11.935

33,5%

2,98

22.883

1,92

Sexe

Edat

Total

Taxa de substitució de les persones seleccionades
El 56,6% de les enquestes s’han realitzat a persones seleccionades a la mostra en primer lloc (titulars) o en segon
lloc (substitutes 1). Es tracta d’un percentatge inferior a l’obtingut a l’edició anterior de l’ESB del 2011 (73%)..
Lògicament, la realització d’enquestes a persones titulars o substitutes en funció del sexe, de l’edat o de la zona de
residència es correspon amb els segments de població que han requerit un major nombre de contactes per realitzar
una entrevista.
Les enquestes que s’han pogut fer en major mesura a titulars o primers suplents pertanyen a persones que viuen al
districte d’Horta-Guinardó (el 64,3%), que tenen menys de 15 anys (70,1%) o més de 65 (63,8%). Les que tenen una
taxa de substitució més alta són les realitzades a Ciutat Vella i l’Eixample (el 51,5% s’han fet a titulars o primers
suplents) i els que tenen entre 25 i 34 anys (41,1%) o entre 35 i 44 (49,6%).

Taula 3.4. Taxa de substitució de les persones seleccionades. Percentatge d’enquestes realitzades a persones titulars o
substitutes segons districte, sexe i edat
T

S1

T + S1

S2

S3

S4

S5

S6 o més

Total

n

Ciutat Vella

34,8

17,0

51,8

11,3

10,0

7,0

6,5

13,5

100,0

400

L'Eixample

34,5

16,8

51,3

13,3

6,8

8,0

6,8

14,0

100,0

400

Sants-Montjuïc

36,5

17,5

54,0

11,8

9,5

8,0

8,3

8,5

100,0

400

Les Corts

43,8

15,8

59,5

8,5

6,8

8,5

5,5

11,3

100,0

400

Sarrià-Sant Gervasi

42,8

14,3

57,0

10,8

11,0

8,0

5,5

7,8

100,0

400

Gràcia

36,8

20,8

57,5

15,0

6,3

8,5

5,5

7,3

100,0

400

Horta-Guinardó

42,0

22,3

64,3

12,5

7,0

8,5

3,8

4,0

100,0

400

Nou Barris

38,3

18,5

56,8

14,0

8,0

5,5

5,8

10,0

100,0

400
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Sant Andreu

40,0

18,3

58,3

14,3

7,0

7,8

5,0

7,8

100,0

400

Sant Martí

36,6

18,8

55,4

15,3

9,0

6,3

4,8

9,3

100,0

400

Home

39,3

18,3

57,6

12,8

8,0

7,3

4,8

9,5

100,0

1.894

Dona

37,9

17,7

55,6

12,5

8,3

7,9

6,6

9,2

100,0

2.106

0-14 anys

49,3

20,8

70,1

10,4

6,7

5,0

4,6

3,3

100,0

481

15-24 anys

41,8

15,8

57,6

14,6

7,3

7,6

3,8

9,1

100,0

342

25-34 anys

26,1

15,0

41,1

11,5

9,1

9,1

8,2

21,0

100,0

548

35-44 anys

31,9

17,6

49,6

12,1

9,7

9,7

6,3

12,7

100,0

670

45-54 anys

40,5

17,0

57,5

13,6

7,1

7,1

7,3

7,4

100,0

566

55-64 anys

37,3

17,6

55,0

13,9

9,8

8,3

6,2

6,8

100,0

482

65-74 anys

44,3

20,7

65,0

11,7

9,0

6,1

1,7

6,6

100,0

411

75-84 anys

44,7

18,2

62,9

13,7

6,1

7,0

5,2

5,2

100,0

329

≥85 anys

39,8

22,8

62,6

14,6

5,3

6,4

7,0

4,1

100,0

171

0-14 anys

49,3

20,8

70,1

10,4

6,7

5,0

4,6

3,3

100,0

481

15-44 anys

32,1

16,3

48,3

12,4

9,0

9,0

6,4

14,8

100,0

1.560

45-64 anys

39,1

17,3

56,4

13,8

8,3

7,6

6,8

7,2

100,0

1.048

≥65 anys

43,6

20,2

63,8

13,0

7,2

6,5

4,0

5,6

100,0

911

Total

38,6

18,0

56,6

12,7

8,1

7,6

5,7

9,3

100,0

4.000

Gràfic 3.2. Percentatge d’enquestes realitzades a persones titulars i primeres substitutes
segons districte, sexe i edat
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Motius de substitució dels efectius mostrals
Els motius principals pels quals s’han hagut de substituir les persones seleccionades en primer lloc han estat els
següents:
 Negativa: quan la persona seleccionada o algun membre de la seva llar es nega a rebre l'enquestador o a
contestar l'entrevista.
 Canvi de domicili: quan la persona seleccionada ja no viu en el domicili que constava al llistat per haver-se
traslladat a una altra adreça.
 Il·localitzable: quan a un domicili no es localitza ningú un cop realitzades un mínim de 5 visites en dies i
moments del dia diferents (matí, tarda i vespre i almenys una visita en cap de setmana). Es tracta de domicilis
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on no es troba mai ningú (ni la persona seleccionada ni cap altre membre de la llar) i els veïns no en saben
res. S’incorporen en aquest ítem les persones que treballen fora tot el dia (surten de casa a les 8 del matí,
per exemple, i tornen a les 22h00).
 Adreça inexistent o incorrecta: quan l'adreça de la persona seleccionada no existeix o aquesta persona és
desconeguda (no ha viscut mai) en l'adreça corresponent.
 Defunció de la persona seleccionada.
 Absència prolongada: la persona seleccionada es troba temporalment fora per motius de treball, estudi, etc.
i no és possible contactar amb ella durant el termini del treball de camp segons informació d’algun membre
de la llar.
 Estranger sense idioma: quan la persona seleccionada no pot contestar l’enquesta per desconeixement del
català i del castellà.
 Una altra incidència: generalment relacionada amb les dades del registre de base o del desenvolupament
del treball de camp (registres repetits, enquestes que s’han anul·lat, adreces corresponents a una residència
d’avis o a un altre tipus de comunitat, etc.).

El motiu de substitució més freqüent és la negativa a col·laborar sovint associada a una declaració de manca de
temps, que afecta el 30,6% de la resolució dels contactes, especialment entre les dones (32,8%) i les persones de
més edat, el 36% dels majors de 45 anys. Per districtes, el que menys negatives registra –a gran distància de la restaés Ciutat Vella (13,8%).
El segon motiu, adduït per un 19,5% de les persones contactades, és el canvi de domicili. La mobilitat residencial
afecta tots els territoris i tots els segments poblacionals però s’associa en major mesura amb l’edat (36,1% dels que
tenen entre 25 i 34 anys) i és més habitual al districte de Ciutat Vella (37,3%).
La resta de motius de substitució tenen un pes més baix. Les persones que no s’han pogut localitzar al seu domicili,
bé perquè no s’hi ha trobat ningú a casa, bé perquè es tracta de persones que treballen fora de Barcelona i/o amb
horaris no adients per als entrevistadors/es, representen el 7,4% dels contactes.
El 4,6% de les persones seleccionades no s’ha pogut contactar perquè es troben temporalment fora del seu domicili
o de la ciutat. Es tracta de persones que estudien o han marxat a treballar temporalment a una altra ciutat o país i de
persones grans que passen temporades a casa dels fills o a una segona residència.

Taula 3.5. Motius de substitució segons districte, sexe i edat (n = nombre de contactes)

Ciutat Vella

37,3

13,8

5,9

7,2

3,5

0,0

Estranger
sense
idioma
0,5

2,8

29,0

100,0

L'Eixample

20,2

34,5

7,9

3,6

1,0

0,4

0,2

2,2

29,8

100,0

Sants-Montjuïc

21,9

27,6

6,1

4,9

2,5

0,5

0,7

2,9

32,9

100,0

Canvi de
domicili

Negativa Il·localitzable

Absència
prolongada

Adreça
errònia

Defunció

Altres

Entrevista
feta

Total

Les Corts

15,8

33,0

8,1

5,2

1,7

1,1

0,2

2,6

32,3

100,0

Sarrià-Sant Gervasi

18,9

27,1

6,5

6,9

2,5

0,4

0,2

1,9

35,6

100,0

Gràcia

18,5

35,0

6,0

2,9

1,4

0,4

0,3

0,8

34,8

100,0

Horta-Guinardó

13,2

33,8

6,7

3,8

1,4

0,7

0,3

0,6

39,5

100,0

Nou Barris

13,1

35,8

9,2

4,5

0,7

0,9

0,3

1,5

33,9

100,0

Sant Andreu

14,7

36,2

7,8

3,0

0,9

0,5

0,2

1,1

35,5

100,0

Sant Martí

16,7

31,7

9,5

3,5

1,4

0,7

0,3

2,1

34,2

100,0

Home

20,9

28,0

7,9

4,5

1,8

0,6

0,3

1,9

34,2

100,0

Dona

18,2

32,8

6,9

4,7

1,7

0,6

0,3

1,9

32,9

100,0
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0-14 anys

14,8

29,3

6,0

2,1

0,8

0,0

0,6

2,3

44,0

100,0

15-24 anys

20,2

26,0

7,0

6,6

2,3

0,1

0,5

2,4

34,8

100,0

25-34 anys

36,1

22,1

7,9

4,5

1,7

0,0

0,6

2,2

24,9

100,0

35-44 anys

24,5

28,8

9,3

4,4

2,0

0,0

0,3

1,8

29,0

100,0

45-54 anys

15,7

33,8

8,0

4,4

1,0

0,1

0,3

2,0

34,7

100,0

55-64 anys

9,6

37,6

8,9

5,1

1,7

0,1

0,1

1,7

35,1

100,0

65-74 anys

8,8

38,1

5,2

5,7

1,2

0,8

0,0

1,2

39,0

100,0

75-84 anys

8,3

36,3

4,0

5,2

1,6

4,5

0,0

1,5

38,6

100,0

≥85 anys

11,8

32,3

3,6

3,2

5,2

4,1

0,0

0,7

39,0

100,0

0-14 anys

14,8

29,3

6,0

2,1

0,8

0,0

0,6

2,3

44,0

100,0

15-44 anys

28,4

25,6

8,3

4,8

1,9

0,0

0,4

2,1

28,4

100,0

45-64 anys

12,9

35,5

8,4

4,7

1,4

0,1

0,2

1,9

34,9

100,0

≥65 anys

9,2

36,4

4,5

5,0

2,1

2,7

0,0

1,2

38,8

100,0

Total

19,5

30,6

7,4

4,6

1,7

0,6

0,3

1,9

33,5

100,0

n

2.322

3.647

879

548

207

68

38

226

4.000

11.935

Les persones seleccionades que no es trobaven mai a casa són les que han estat objecte d’un major nombre de
visites per part dels enquestadors/es, una mitjana de 3,9 per contacte. Les persones a les que s’ha realitzat l’entrevista
es troben en segon lloc amb 1,9 visites per contacte seguides per les que s’han negat a participar (1,8).

Gràfic 3.3. Nombre mitjà de visites realitzades a les persones
seleccionades segons motius de substitució
5,00
4,00
3,89
3,00
2,00
1,00

1,79

1,94
1,51

1,39

1,33

1,28

1,20

1,87

1,13

0,00

3.3. Seguiment i control de qualitat del treball de camp
Un equip de supervisors de l’Instituto DYM ha efectuat trucades telefòniques de supervisió i seguiments personals a
un 15% del treball realitzat per cada entrevistador/a, a fi i efecte de verificar la correcta execució de les tasques de
recollida de la informació. D’altra banda, els Fulls de control i seguiment de la mostra complimentats i amb els motius
de substitució degudament codificats, seguint els criteris establerts per l’ASPB, han estat en tot moment a disposició
d’aquesta entitat.
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A més d’aquesta supervisió duta a terme per l’Institut DYM com a part dels requisits contractuals, l’ASPB ha realitzat
el seu propi control de qualitat de les diverses fases del treball de camp a partir del seu equip tècnic amb el suport
d’una tècnica especialitzada contractada per a aquesta tasca.
Aquest control de qualitat extern a l’empresa encarregada del treball de camp és continu al llarg del procés de treball
i té caràcter preventiu, és a dir té com a objectiu detectar problemes en qualsevol de les fases el més aviat possible
per corregir-los i posar les bases perquè no es tornin a repetir. Es basa en l’anàlisi de la documentació que l’ASPB
sol·licita a l’empresa DYM i que aquesta facilita amb l’objectiu de conèixer l’evolució del treball de camp. Concretament:
• la informació en temps real sobre el ritme de producció d’enquestes mitjançant l’aplicació
integra.institutodym.es
• els Fulls de seguiment de la mostra, que es poden consultar físicament a mesura que els enquestadors/es
les lliuren a l’empresa quan han realitzat les enquestes
• el Fitxer de persones contactades que conté el buidatge dels esmentats Fulls de seguiment de la mostra.
Conté les enquestes realitzades durant el mes i si s’han fet al titular o a alguna substitució. Inclou informació
sobre el nombre de persones que ha calgut contactar per realitzar les enquestes, el motiu de les
substitucions i el nombre de visites realitzades pels entrevistadors/es. Es facilita mensualment i permet
analitzar, juntament amb la documentació anterior, l’evolució de la mostra.
• el Fitxer de les persones entrevistades, amb el seu nom, adreça i telèfon (desvinculades de les respostes
del qüestionari). Es facilita mensualment i permet fer el seguiment telefònic de les entrevistes realitzades.

Aquest control de qualitat extern es centra en quatre accions:
a) Seguiment de la producció
b) Seguiment i control de la mostra
c) Control dels entrevistadors/es i del procés de recollida d’informació
d) Control de qualitat de la informació recollida

a) Seguiment de la producció
L’ESB està plantejada com a una enquesta que té en compte els efectes estacionals sobre la salut de les persones i,
per tant, la mostra està repartida al llarg de l’any, de manera que cada mes es realitzi el mateix número d’enquestes
(entre 333 i 334 per mes). Aquesta distribució ha tingut en compte el mes d’agost i els períodes vacacionals tot reduint
el número d’enquestes a realitzar en aquests moments en què no es troba a una part important de la població a casa
i incrementant el número d’enquestes a realitzar just abans i després d’aquests períodes.
En definitiva, la distribució d’enquestes a realitzar per mes ha estat la que es presenta a la taula següent.

Taula 3.6. Distribució temporal de la mostra prevista. Nombre d’enquestes a realitzar per mes
Gener Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Total

Ciutat Vella

27

40

34

34

34

33

49

50

33

39

27

400

L'Eixample

26

40

33

33

34

33

51

50

33

41

26

400

23

Sants-Montjuïc

28

39

33

34

33

33

50

50

33

39

28

400

Les Corts

27

40

34

33

33

34

49

50

34

40

26

400

Sarrià-Sant Gervasi

26

40

33

33

34

33

51

50

33

40

27

400

Gràcia

27

40

33

34

33

34

50

50

33

40

26

400

Horta-Guinardó

27

39

34

33

33

34

49

50

34

39

28

400

Nou Barris

26

41

33

33

33

33

51

50

33

41

26

400

Sant Andreu

27

40

33

33

33

34

50

50

34

39

27

400

Sant Martí

27

40

34

33

34

33

49

50

33

40

27

400

269

398

334

333

334

334

499

500

333

398

268

4000

Total

Aquest ritme d’enquestes s’ha pogut mantenir amb un marge d’error acceptable fins al mes de juny però a partir del
mes de juliol els desequilibris entre la producció prevista i la efectivament realitzada han estat importants.

Taula 3.7. Distribució temporal de la mostra realitzada. Nombre d’enquestes realitzades per mes
Ciutat Vella

Eixample

SantsMontjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant
Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Març'16

29

15

29

27

25

34

18

23

24

30

254

Abril'16

29

33

34

29

37

32

35

37

41

28

335

Maig'16

28

31

34

34

25

30

33

31

31

28

305

Juny'16

23

21

18

26

0

33

16

44

34

26

241

Juliol'16

16

37

8

7

46

18

30

26

40

21

249

Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

Total

Agost'16

32

0

42

7

0

1

19

11

2

1

115

Setembre'16

47

22

37

13

57

27

6

31

50

8

298

Octubre'16

37

27

18

9

24

27

26

26

37

43

274

Novembre'16

6

18

31

4

53

51

61

2

12

19

257

Desembre'16

33

20

10

83

5

5

26

54

47

30

313

Gener'17

60

48

41

63

18

39

62

25

36

40

432

Febrer'17

48

36

67

60

8

24

67

11

35

11

367

Març'17

4

34

15

29

91

31

0

49

8

80

341

Abril'17

6

50

10

8

6

48

1

27

1

29

186

Maig'17

2

8

6

1

5

0

0

3

2

6

33

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4000

Total

Per solucionar aquest problema s’han posat en marxa diverses estratègies com ara incrementar l’equip de treball amb
nous enquestadors/es amb experiència en enquestes domiciliàries de tipus nominal i incorporar (a partir de novembre
del 2016) la possibilitat de contactar per via telefònica amb les persones seleccionades com a titulars i primers
substituts. Amb aquesta finalitat, es van facilitar a Instituto DYM els números de telèfon disponibles en els llistats
procedents del Padró d’habitants. Els contactes telefònics van ser realitzats per personal d’Instituto DYM expert en
concertació i gestió de cites, de manera centralitzada a la seu de l’empresa o sota el control dels seus responsables.
Les trucades a les persones seleccionades es van fer amb l’únic objectiu de concertar les cites als enquestadors/es
que, posteriorment, realitzaven l’entrevista personal en el lloc més convenient per la persona entrevistada.

b) Seguiment i control de la mostra
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Un altre objectiu del control de qualitat de l’ESB és garantir que la mostra resultant sigui representativa de la població
de Barcelona tot controlant que les substitucions –inevitables- es realitzin seguint els criteris metodològics previstos
per evitar esbiaixaments. Per a això s’ha emprat el ja esmentat Full de seguiment i control de la mostra que els
enquestadors/es havien d’omplir per registrar la història de tots els contactes i les visites necessàries per realitzar
cadascuna de les enquestes.
Aquests fulls han estat revisats pels responsables del control de qualitat de l’ASPB al llarg del procés de treball de
camp a la seu de l’Institut Dym per controlar que les substitucions s’han realitzat de manera adient. En total s’han
revisat 3.207 fulls (equivalents al mateix número d’enquestes), és a dir el 80,2% del total, repartides de manera similar
en funció del districte i dels enquestadors.

Gràfic 3.4. % de fulls de seguiment de mostra revisats per districte
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A partir de l’anàlisi de les dades contingudes a la base de dades de persones contactades s’ha observat des d’un
primer moment un baix percentatge d’enquestes fetes a titulars i, en conseqüència, un nombre excessiu de
substitucions. A partir de la revisió pormenoritzada dels fulls de seguiment de la mostra s’han detectat alguns casos
que podien indicar una estratègia de substitucions poc adient. Concretament, 54 fulls que registraven un nombre elevat
de negatives amb poc temps transcorregut entre un contacte i el següent. Aquests casos es van posar en coneixement
de l’empresa DYM i s’ha sol.licitat que els seus supervisors repetissin les rutes personalment. Es van ratificar les
negatives en gairebé tots els casos. Tot i així, es va parlar amb els enquestadors i se’ls hi va demanar que prenguessin
el temps necessari per convèncer les persones seleccionades.
En aquesta línia de reduir el percentatge de negatives i d’agilitar el contacte amb les persones seleccionades, es va
posar en marxa el sistema de concertació de cites telefòniques ja esmentat anteriorment.

c) Control dels entrevistadors/es
Al llarg del període de treball de camp s’han realitzat trucades telefòniques de control del treball dels enquestadors/es
a partir del número de telèfon que, a efectes d’aquest control, es sol·licitava a les persones entrevistades.
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Els aspectes que s’han controlat de manera sistemàtica en aquestes trucades han estat la identitat de la persona
entrevistada, una aproximació a la durada de l’entrevista, la comprovació de la data de naixement i l’opinió sobre el
comportament de l’enquestador o enquestadora que la va visitar.
S’han realitzat en total 994 trucades, el que significa que s’ha controlat una quarta part de les enquestes realitzades.
La selecció de les enquestes a supervisar s’ha realitzat de manera aleatòria i probabilística. Tanmateix, la distribució
de les trucades per districte i enquestador/a és desigual a causa de les que s’han realitzat per haver-se detectat algun
tipus d’inconsistència.

Gràfic 3.5. % de trucades de control realitzades per districte
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El 61,0% de les enquestes controlades (606) han resultat correctes, un 13,7% han plantejat algun tipus d’incidència
que s’ha pogut solucionar en la mateixa trucada. Aquestes consistien bàsicament en la no coincidència de la data de
naixement del llistat del Padró d’habitants i la recollida a l’enquesta a causa, en uns casos, d’errades del cens o, en
altres, d’errades de picatge dels enquestadors/es.
Per últim, s’han anul·lat 147 enquestes, el 14,8% de les supervisades, per considerar que no acomplien els nivells de
qualitat esperats.
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Gràfic 3.6. Resultat de les trucades de control realitzades
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d) Control de qualitat de la informació recollida
La revisió de les dades obtingudes s’ha realitzat mensualment a partir del fitxer de resultats que contenia les respostes
als qüestionaris i que era lliurat per l’empresa DYM al final de cada mes.
L’objectiu d’aquesta revisió era controlar que no hi hagués inconsistències dins de les respostes de cada persona
entrevistada i que el conjunt de les respostes fos coherent al llarg del període. Per assolir-lo s’han fet lectures de
freqüències per districte i creuaments entre informacions connectades (règim de tinença de l’habitatge i pagament de
lloguer o hipoteca, per exemple).
Si es detectava alguna errada, es procedia a fer una consulta telefònica, per poder completar alguna dada. Tanmateix
quan no s’ha pogut tornar a contactar la persona o la seva resposta era igualment confusa, i tenint en compte que els
casos afectats no eren molts, s’ha optat per mantenir la inconsistència. És el cas, per exemple, dels outliers o dades
numèriques molt distants de la resta (per citar alguns, persones que dediquen 24 hores a la cura d’un familiar malalt,
que declaren tenir 100 amics o menjar 15 peces de fruita al dia), que s’han mantingut. En tot cas, es deixa a criteri
dels investigadors que utilitzin aquestes dades la decisió d’incorporar-les a l’anàlisi o d’anul·lar-les.
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4. MANUAL DE DEFINICIÓ DE VARIABLES, VARIABLES COMPOSTES

En el següent apartat es descriuen les preguntes incloses al qüestionari, així com altres variables compostes que se’n
deriven. Primer s’expliquen les variables del qüestionari d’adults, i seguidament es descriuen les preguntes i variables
específiques del qüestionari de menors. En tercer lloc, es presenten els instruments emprats per a la codificació de
les preguntes obertes.

4. 1. QÜESTIONARI D’ADULTS
A. COBERTURA SANITÀRIA



Cobertura sanitària........................................................................................preguntes 3

A Catalunya hi ha una gran implantació de les assegurances privades i hi ha un volum important de població que fa
us de la doble cobertura sanitària (pública i privada), que segons estudis previs pot determinar diferències en la
utilització dels serveis sanitaris.4 Aquesta pregunta és cabdal per tal de conèixer la cobertura sanitària de les
persones: cobertura pública (Servei Català de la Salut o Mútua Obligatòria), cobertura mixta (l'anterior i a més una
cobertura privada), cobertura privada i sense cobertura. Per un altre, dóna informació per tal de conèixer
determinades subpoblacions sense cobertura sanitària, encara que són una minoria, en les quals calgui adreçar
intervencions concretes. A més, permet conèixer les desigualtats que pot generar la doble cobertura en la utilització
dels serveis sanitaris i pràctiques preventives. També es preguntava quina era la modalitat de serveis sanitaris que
havia utilitzat més freqüentment.

B. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA

L’enquesta de salut proporciona indicadors de l’estat de salut i la qualitat de vida de la població subjectius i basats
en la percepció de les persones. Una de les principals utilitats de la mesura de l’estat de salut és la monitorització de
la població en els plans de salut, establint prioritats, identificant grups d’alt risc, analitzant els patrons d’utilització i
estimant la necessitat de serveis. Les enquestes de salut són una de les fonts d’informació utilitzades per tal de
recollir aquesta informació.5,6

4

Borrell C, Benach J, coordinadores. L’evolució de les desigualtats en salut a Catalunya. Informe CAPS i Fundació Jaume Bofill.
Barcelona: Editorial Mediterrània; 2005.
5
Kramers PG. The ECHI project: health indicators for the European Community. Eur J Public Health. 2003 Sep;13(3
Suppl):101-6.
6
Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards International harmonization of methods and
instruments (European Series nº 58). WHO , Statistics Netherlands,1996.
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Autovaloració de l’estat de salut ..........................................................................pregunta 4

Com un indicador de la qualitat de vida de les persones, la salut es pot valorar a través del judici subjectiu de
l’individu. L’autovaloració de l’estat de salut combina l'experiència subjectiva de malalties agudes i/o cròniques, fatals
i no fatals i també sensacions com sentir-se esgotat/ada. En aquest sentit, diversos estudis utilitzen l’estat de salut
percebut com un bon indicador relacionat tant amb les percepcions subjectives de la qualitat de vida, com amb la
presència de malalties clínicament diagnosticades i la funció física 7 8 9 . A més, aquest indicador és un important
predictor de l’ús dels serveis sanitaris i de la mortalitat. 10,11,12,13,14 tot i que possiblement subestima les desigualtats
socioeconòmiques en salut 15 16 17.



Hores de son..........................................................................................................pregunta 5

La quantitat d’hores de son està relacionada amb la qualitat de vida. Així mateix ha estat estudiat que en general,
una persona adulta necessita entre 7 i 9 hores diàries de son per recuperar i reposar tant física com emocionalment.
La falta o l’excés d’hores de son pot determinar problemes de salut tant físics com psíquics. Diversos estudis han
mostrat com els individus amb una defecte o un excés d’hores de són presenten un major risc de mortalitat,
malalties cardiovasculars, i de diabetis.18,19 Amb aquesta pregunta es pretén saber el promig d’hores que la persona
entrevistada dormia cada dia incloent també migdiades.



Pes i alçada.........................................................................................................preguntes 6-7

Un altre aspecte de rellevància per la salut pública és l’excés de pes, per la seva associació a diversos trastorns
crònics com la hipertensió, la diabetis mellitus i les malalties cardiovasculars, així com, per la seva relació amb
7

Sanderson D, Norlev J, Iburg K, Gispert R, Rasmussen N. Perceived health. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I
editors. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.
8
Simon et al. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15941763
9

Mavaddat et al. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551149

10

Idler EL, Beyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc
Beha 1997;38:21-37.
11
Idler EL, Beyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc
Beha 1997;38:21-37.
12
Sanderson D, Norlev J, Iburg K, Gispert R, Rasmussen N. Perceived health. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I
editors. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.
13
Pietz K, Petersen LA. Comparing self-reported health status and diagnosis-based risk adjustment to predict 1and 2 to 5-year mortality. Health Serv Res. 2007;42(2):629-43.
14
Martikainen P, Aromaa A, Heliövaara M, Klaukka T, Knekt P, Maatela J, Lahelma E. Reliability of perceived health
by sex and age. Soc Sci Med. 1999 Apr;48(8):1117-22.
15
Quesnel-Vallée http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056123
16
Bago d’Uva et al http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676985
17
Dowd, Todd http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21666144
18
Lenfant C.The interdependence of sleep and health--a commentary.Metabolism. 2006;55(10 Suppl 2):S50-3.
19
Alvarez GG, Ayas NT. The impact of daily sleep duration on health: a review of the literature. Prog Cardiovasc
Nurs. 2004;19(2):56-9.
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limitacions funcionals en les activitats de la vida quotidiana.20,21,22,23 L’obesitat és un dels principals problemes de
salut pública, en el qual la prevenció és molt important ja que un cop assolits els nivells de pes definits com a
obesitat és difícil tornar al pes normal.24,25 Cal tenir en compte, que alguns estudis portats a terme respecte la
validesa d’aquest tipus de mesures autodeclarades mostren que en la majoria de casos la tendència és a
sobredeclarar l’alçada i infradeclarar el pes, provocant una infradeclaració de la prevalença d’obesitat. Aquesta
desviació de la mesura real es produeix més freqüentment a l’augmentar l’edat i en aquelles persones amb
sobrepès.26

L’Índex de Massa Corporal (IMC)
Per tal de valorar el pes corporal i determinar l’excés de pes i l’obesitat es va utilitzar l’índex de massa corporal
(IMC), que es calcula a partir del pes i l’alçada autodeclarats: IMC=kg/m2. Segons l’IMC, a partir de la classificació
de la OMS per 2007, es categoritza el pes en:



-

Baix pes:

IMC < 18 kg/m2

-

Pes normal :

IMC entre 19 i menys de 24 kg/m2,

-

Sobrepès:

IMC entre 25 i menys de 29 kg/m2,

-

Obesitat:

IMC > o igual a 30 kg/m2

Qualitat de vida: EuroQol (EQ-5D-5L i escala analògica)..................................pregunta 8-9

La qualitat de vida és un concepte relacionat amb el benestar social. El terme qualitat de vida relacionada amb la
salut fa referència a valoracions de la percepció de la pròpia salut, tant dels aspectes objectius com subjectius. Per
això, s’utilitzen instruments que consideren la salut com un concepte multidimensional. La qualitat de vida s’utilitza
freqüentment per avaluar l’impacte de la malaltia i també dels tractaments sobre la percepció subjectiva de
l’individuo, sobretot en relació a malalties cròniques.

El qüestionari inclou una mesura de qualitat de vida, utilitzada en les anteriors Enquestes de Salut de Catalunya; el
EuroQol (EQ-5D-5L).27,28,29 Aquest instrument consta de dues parts. La primera correspon a la descripció de l’estat
de salut en cinc dimensions (mobilitat, cura personal, activitats quotidianes, dolor/malestar i ansietat/depressió),
20

Van Itallie TB.Obesity: adverse effects on health and longevity.Am J Clin Nutr. 1979;32(12 Suppl):2723-33.
Canoy D, Buchan I.Challenges in obesity epidemiology. Obes Rev. 2007 Mar;8 Suppl 1:1-11.
22
Bray GA.Risks of obesity. Prim Care. 2003;30(2):281-99, v-vi.
23
Pi-Sunyer FX. The obesity epidemic: pathophysiology and consequences of obesity. Obes Res. 2000;10 Suppl
2:97S-104S.
24
Lester Breslow. Public health aspects of weight control. Int J Epidemiol. 2006;35(1):3-9.
25
Swinburn B, Egger G. Preventive strategies against weight gain and obesity. Obes Rev. 2002;3(4):289-301.
26
Gorber SC, Tremblay M, Moher D, Gorber B. A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height,
weight and body mass index: a systematic review. Obes Rev. 2007;8(4):307-26.
27
The Euroqol Group. EuroQol-A new facility for the measurement of healthy-related quality of life. Health Policy
1990;16:199-208.
28
Rabin R, de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. Ann Med. 2001;33(5):337-43.
Review.
29
Badia X, Roset M, Monserrat S, Herdman M, Segura A. La versión española del EuroQol:
descripción y aplicaciones. Med Clin (Barc) 1999; (Supl 1): 79:86.
21
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cada una d’aquestes es defineix amb cinc nivells de gravetat segons una escala Likert (de “no té problemes” a “no
pot” fer l’activitat). D’altra banda, a la segona part de l’instrument, l’individuo havia de puntuar sobre una escala
visual analògica mil·límetrada (de 0 a 100) el seu estat de salut en el moment de l’entrevista, tenint en els dos
extrems de l’escala el pitjor estat de salut (0) i el millor estat de salut (100). Existeixen diferents formes de combinar
el nivell de gravetat de cada una de les cinc dimensions i/o l’escala analògica.30 31.

C. MORBIDITAT CRÒNICA
 Trastorns crònics...............................................................................................pregunta 10

Els trastorns crònics representen un dels principals problemes de salut pública. Els darrers anys ha hagut un
augment de la morbiditat crònica, degut no només a l’envelliment de la població si no també a l’avenç de les
tècniques terapèutiques. Algunes de les malalties cròniques són de caràcter progressiu i debiliten la salut de la
població amb el temps, sobretot en la gent gran, és per això, que són el principal motiu d’utilització dels serveis
sanitaris. La valoració de la morbiditat crònica de la població és molt útil per l’avaluació de l’estat de salut, així com
per l’avaluació i la planificació dels serveis sanitaris.32
Verbrugge i Patrick van formular una definició de trastorns crònics útil per entendre la extensió d’aquest terme: “Són
malalties de llarga durada, amb lesions o seqüeles definitives i anomalies estructurals, sensorials i de la comunicació
de caràcter permanent. Aquests trastorns són, per la seva natura físics o mentals (cognitius i emocionals) i el seu
inici varia entre un període inferior al naixement a períodes més tardans de la vida.33 El seu aspecte definitori és la
duració, un cop s’hagi sobrepassat el dintell simptomàtic i/o diagnòstic, aquests trastorns són essencialment
condicions permanents per tota la vida, ja que les pautes de cures mèdiques i personals poden en alguns casos
controlar els trastorns crònics, però rarament els curen.
La presència de trastorns crònics és considerada un indicador objectiu de salut, tant tractant-se de diagnòstics
resultants d’avaluacions clíniques, com també en el cas del relat subjectiu d’aquestes malalties. Les preguntes
obertes o els llistats específics són utilitzats freqüentment en les enquestes de salut per entrevista. Un altre
avantatge de la presentació d’un llistat recordatori de trastorns crònics en les enquestes de salut és l'homogeneïtat
de les respostes. Per tal de validar la informació respecte malalties cròniques recollida mitjançant les enquestes de
salut s’ha portat a terme diferents estudis, validant-ho a partir d’exàmens mèdics o comparant-ho amb la història
clínica. Aquests estudis conclouen que la concordança entre la morbiditat autodeclarada i la morbiditat registrada
varia en funció del trastorn crònic, essent superior en el cas de la hipertensió i altres malalties cardiovasculars i
inferior per l’artritis, el dolor músculo-esquelètic, els accidents cerebrovaculars, les malalties respiratòries o

30

Rabin R, Oemar M, Oppe M. User’s Guide. Version. Basic Information on how to use eth EQ-5D-3L instrument
4.0. EuroQol Group 2011.
31
Brazier et al. Measuring and Valuing Health benefits for economic valuation. Oxford 2007.
32
Egidi V, Crialesi R. Chronic morbidity. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I editors. Selection of a Coherent Set of
Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.
33
Verbrugge LM, Patrick DL. Seven chronic condicions: their impact on US adults’ activity levels and use of medical
services. Am J Public Health 1995; 86:173-182.
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problemes de salut mental, d’altra banda, també s’observa una major infradeclaració en persones grans o amb més
d’un trastorn crònic.34,35,36,37.
Per tal de seleccionar els trastorns crònics a incloure en el qüestionari és important tenir en compte els següents
criteris: 1) Prevalença: es recomana incloure les malalties més prevalents, 2) Gravetat de la malaltia: mesurada per
la mortalitat, la necessitat d’hospitalització i la limitació de funcions, entre d’altres, 3) Cost econòmic, 4) Ús de
serveis sanitaris, 5) Facilitat de ser auto-informada: en aquest sentit es recomana que es valorin els símptomes en
lloc dels diagnòstics si la persona entrevistada no sap el diagnòstic, però li és fàcil descriure els símptomes. A més,
la descripció dels símptomes ens dóna més informació de la vida quotidiana. La darrera edició de l’enquesta ha
inclòs una llista de 28 trastorns crònics i una pregunta oberta per recollir els trastorns que no consten a la llista. En
aquesta edició de 2016 s’ha tret la pregunta inicial sobre si l’entrevistat considera si té algun trastorn, de manera que
torna a ser una pregunta similar a la de 2006.

D. LESIONS PER ACCIDENTS

Les lesions per accidents són un dels principals problemes de salut pública, tant per la magnitud, com per la
gravetat, com per la despesa econòmica que suposa l’atenció mèdica dels lesionats. A més de tots aquests
condicionants cal tenir present que, les lesions són predictibles i prevenibles, per tant és important per aquesta
prevenció assolir un bon coneixement dels lesionats de la nostra comunitat.38,39,40



Lesions per accidents......................................................................................preguntes 11-13

Donada la importància d’aquest tema es va incloure a l’enquesta de salut aquest apartat on es demanava a
l’enquestat/da si havia patit algun accident en els últims dotze mesos que hagués provocat alguna restricció de
l'activitat i/o que hagués necessitat assistència a sanitària, sobre un llistat d’accidents (caigudes, cremades, cops,
accidents de trànsit, etc.), i amb la possibilitat d’incloure altres accidents no llistats en una pregunta oberta. També
es demanava quantes vegades havia tingut aquests accidents i el lloc on havien succeït.

E. ÚS DE MEDICAMENTS
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L’ús de medicaments generalment té un resultats clínics positius, però, ocasionalment es desencadenen resultats
negatius, que es denominen problemes relacionats amb els medicaments o morbiditat relacionada amb
medicaments. La majoria dels resultats negatius identificats són evitables, i l’origen pot estar relacionat amb
conductes modificables com l’incompliment, l’automedicació i el coneixement sobre els medicaments que es
consumeixen.41



Consum de medicaments.......................................................................................pregunta 14

A l’enquesta es pretén conèixer el consum de medicaments en els darrers 2 dies, identificant si es tracta d’un
tractament prescrit pel metge, o bé instaurat pel pacient en règim d’automedicació, o bé aconsellat per un
professional farmacèutic. El qüestionari va incloure 23 grups de medicaments: medicaments amb una elevada
prevalença d’ús descrita en la literatura sobre automedicació com són els analgèsics o antiinflamatoris;42,43 i també
medicaments d’utilització crònica, per tal de conèixer el grau de compliment de tractaments crònics d’acord amb les
instruccions del metge/essa.44 Els medicaments d’utilització crònica seleccionats han estat els medicaments per la
tensió arterial, el colesterol, el cor, l’asma, la bronquitis i la depressió entre altres. A més, s’incloïa una última opció
de resposta oberta per “altres medicaments” que no consten a la llista.

F. RESTRICCIÓ DE L’ACTIVITAT (DARRERS 12 MESOS)



Restricció crònica de l’activitat (el darrer any).............................................preguntes 15-18

La restricció crònica de l’activitat es considera com aquella limitació secundària a qualsevol tipus de problema crònic
que dóna seqüeles o limitacions de llarga durada.
Es pretén determinar el grau de limitació crònica de l’activitat en els 12 mesos anteriors a l’entrevista. Es diferencia
la limitació per portar a terme l’activitat principal i la limitació per portar a terme les activitats habituals. També es va
recullir informació sobre el problema de salut que havia causat la restricció, i si havia estat conseqüència d’un
accident.

G. DISCAPACITATS
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Sanit. 2000; 14: 294-299.
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L’augment de la morbiditat crònica i la presència de malalties invalidants com les malformacions congènites o els
accidents (laborals, de trànsit, domèstics) contribueix a fer de la dependència un problema social de primera
magnitud. D’altra banda el procés accelerat d’envelliment de la nostra població està donant una dimensió nova al
problema, tant qualitativa com quantitativament, al coincidir amb canvis profunds en l’estructura social de la família i
de la població cuidadora.45,46,47
L’aparició d’un dèficit en el funcionament corporal o de discapacitat, com a conseqüència d’una malaltia o accident,
comporta una limitació en l’activitat.48 Quant aquesta limitació no pot compensar-se mitjançant l’adaptació de
l’entorn, provoca una restricció en la participació que es concreta en la dependència a l’ajuda d’altres persones per a
realitzar les activitats de la vida quotidiana. La dependència és l’estat en el que es troben les persones que per
raons lligades a la falta o la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i/o
ajudes importants per realitzar els actes quotidians de la vida diària i, de manera particular, els referents a la cura
personal.49



Discapacitats...................................................................................................pregunta 19

A tota la població entrevistada, es va preguntar per la dificultat per realitzar activitats de la vida diària en la cura
personal i de la cura de la llar. Aquesta pregunta difereix de la de edicions anteriors en que a mé a més es
preguntava per la limitació funcional física i sensorial en una llista més completa.



Discapacitats en la gent gran.........................................................................preguntes 20-25

En els majors de 65 anys, es pretén mesurar les diferents dimensions de la discapacitat o de la dependència. D’una
banda es va preguntar per la limitació física i sensorial (mobilitat, vista i oïda) així com la limitació cognitiva
(comunicació, orientació i memòria). D’altra banda, es va demanar pel grau de dependència i l’ajut que rep d’altres
persones per a realitzar activitats de la vida diària. Amb un total de 20 activitats es recullien: activitats bàsiques (de
la cura personal i de funcionament bàsic físic i mental) i activitats instrumentals (de la cura i administració de la llar).
La pregunta sobre les discapacitats no es directament comparable amb la pregunta anàloga del 2011 (pregunta 7374) però si del 2006 (pregunta 84-85). El 2006 es demanava pel grau de dificultat, mentre que el 2011 es preguntava
per tenir dificultat i necessitar o no algú.
A més, es preguntava si havien rebut assistència al domicili, i qui era la persona que té cura principalment de les
persones amb discapacitats i el seu sexe. Habitualment les persones que tenen cura són dones i en elles solen
recaure aquestes cures informals.50
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H. SALUT MENTAL
La salut mental figura entre els objectius prioritaris de salut pública. Aquesta priorització ve donada per la gran
contribució dels problemes de salut mental a la càrrega de malaltia de la població i a l’associació amb alts nivells de
discapacitat, així com la relació amb una major càrrega familiar i major utilització dels serveis sanitaris.51,52



Risc de mala salut mental (GHQ-12)..................................................pregunta 26

Per obtenir una mesura de la salut mental de la població adulta, de 15 anys o més, es va utilitzar l’escala d’ansietat i
depressió de Goldberg el “General Health Questionnaire” (GHQ). El GHQ és un instrument que detecta dos tipus de
trastorn, la incapacitat per a seguir desenvolupant amb normalitat les activitats d’un individu “sa” i els fenòmens de
nova aparició de naturalesa ansiògena (distress). Capta les alteracions presents en el moment de l’entrevista
(problemes recents). Pot utilitzar-se per examinar la distribució de la simptomatologia neuròtica en la població
general i també per estimar la prevalença de persones que presenten trastorns mentals en una determinada
població. Una puntuació mitjana del GHQ en una població o subgrup de població es pot interpretar com una mesura
global de l’estat psicològic d’aquesta població.53 El GHQ dóna informació sobre el ‘grau’ de simptomatologia
neuròtica de la població en lloc de dividir-la en població ‘malalta’ vs. ‘sana’ i està considerat com un bon instrument
de cribratge de salut mental en la població i es recomana que s’utilitzi en estudis de salut pública/salut mental.54,55,56
Consta de 12 ítems en forma d’escala Likert amb 4 categories de resposta. Per a obtenir la puntuació es fa de la
següent manera: les respostes 1 i 2 de cada pregunta valen 0 punts i les respostes 3 i 4 valen 1 punt, i a partir de la
suma dels ítems s’obté la puntuació global. Les persones amb una puntuació superior a 2 (≥ 3) són considerades
d’estar en risc d’una mala salut mental. No s’obté la puntuació total de les persones que tenen més de 5 preguntes
no contestades i per tant seran considerats valors perduts.
Els avantatges d'aquest instrument són: és un dels instruments més utilitzats, és fàcil d'administrar, permet
comparar amb els resultats d’altres enquestes de salut mental i salut poblacional i permet establir relacions entre
simptomatologia neuròtica i conductes/hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac o alcohol, hàbits
dietètics o realització d’exercici físic. Els principals desavantatges són que no detecta simptomatologia crònica i que
no mesura aspectes positius de la salut mental. Els estudis de validesa del GHQ-60 i del GHQ-12, i l‘adaptació
espanyola del qüestionari van donar resultats de sensibilitat entre el 80% i el 85%, una especificitat entre 79% i 91%
i un percentatge de mala classificació entre 10% i 20%.57
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L. SUPORT SOCIAL

L’extensió i la qualitat de les relacions personals estan associades amb la salut i longevitat. Els estudis han
evidenciat el major risc de mortalitat i morbiditat entre les persones que pateixen diversos graus de aïllament social.
Tot i així, encara hi ha molts dubtes sobre els mecanismes a través dels quals poden influir en l’estat de salut. Entre
aquests mecanismes destaquen: l’ajuda instrumental (per exemple per tenir cura de la casa), el suport emocional, el
recolzament d’actituds i hàbits saludables i l’atenuació de l’estrès. La manca de suport, recolzament o ajuda social
ha estat associada a un augment del risc de mortalitat, amb el retard en la recuperació d’una malaltia, amb el baix
estat d’ànim i amb problemes de salut mental.58,59
Cal diferenciar dos conceptes importants: les xarxes socials i el suport social. Es defineix com a xarxa social al
conjunt de contactes personals mitjançant els quals l’individu manté la seva identitat social i rep suport emocional,
ajuda material, serveis, informació i nous contactes socials (aspectes quantitatius o estructurals). Suport social és el
procés interactiu pel qual s’obté ajuda emocional, instrumental o financera procedent de la xarxa social a la que
pertany cada persona. La relació entre aquests dos conceptes radica en que per tal que un individu rebi suport
social és necessari que pertanyi a una xarxa social, tot i que no és suficient.60



Supor Social (Escal de Duke).............................................................................pregunta 27

Per valorar el suport social de les persones entrevistades, l'enquesta va incloure el qüestionari de suport social de
Duke61, que conté els següents ítems:
1. Tinc invitacions per distreure’m i sortir amb altres persones.
2. Rebo amor i afecte.
3. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes a la feina i/o a la llar.
4. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes personals i familiars.
5. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes econòmics.
6. Tinc persones que es preocupen del que em passa.
7. Rebo consells útils quan em passa alguna cosa important a la vida.
8. Rebo ajuda quan estic malalt/a al llit.
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Cada ítem té 5 categories de resposta amb puntuacions d'escala de Likert que van des de molt menys del que
desitjo (que puntua 1) a tant com desitjo (que puntua 5).
Aquest qüestionari recull 2 dimensions de suport social: el suport confidencial pel qual les persones poden rebre
informació, consell o disposen de persones amb les qui compartir inquietuds (ítems 1,3,4,5,7) i el suport afectiu que
es pot concretar en expressions d'amor, carinyo, estima, simpatia, etc. (ítems 2,6,8). Per obtenir les puntuacions de
cada escala es sumen els valors obtinguts a cada un dels ítems i després es transforma a base 100, així una
puntuació superior indica una millor valoració del suport social. Queden com casos amb valors faltants els que tenen
4 o més ítems no contestats.
Cal assenyalar que aquest qüestionari (però amb 11 ítems i no 8) ha estat validat al nostre medi, concretament a
Andalucía.62,63 Els 3 ítems no inclosos són els que no han quedat inclosos en les dues dimensions mencionades be
en els estudis d'Andalucía, be en l'estudi de Durham.61



Xarxa social de la gent gran............................................................................preguntes 28-29

L’envelliment de la població ens planteja necessitats immediates i accions de cara al futur, essent el suport social
important en aquesta població. D’aquesta manera cal conèixer la xarxa social i les relacions de suport social que es
produeixen en el marc de la família i els mecanismes protectors del suport social entre la gent gran.64,65 A causa de
la dificultat de mesurar el suport social, per la seva subjectivitat, la majoria d’enquestes de salut intenten conèixer les
xarxes socials de la comunitat, ja que, tot i no ser indicatiu del suport social, és una premissa prèvia a la seva
existència.66 Es demanava a la gent de més de 64 anys per la seva xarxa social, nombre d’amics/gues, germans/nes
i latres familiars, i s’obtenia la grandària de la xarxa social i la freqüència de contacte (quan sovint veia a aquestes
persones).



Participació i soledat......................................................................................preguntes 30-31

La soledat y la baixa participació social s’han relacionat amb major risq de patir malalties, tant físiques com mentals,
així com majors taxes de morbimortalitat. A més, poden ser especialment nocives per a la gent gran. Per aquestes
motius hi ha dues noves preguntes en aquesta edició de l’enqüesta. Les noves preguntes mesuran la participació i la
soledat, cadascuna amb dues items. 67
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J. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS

La importància de l’obtenció i anàlisi de dades respecte a la utilització de serveis sanitaris per part de la població es
àmpliament reconeguda i entre les seves aplicacions destaca la planificació sanitària i l’avaluació dels recursos
disponibles.68 La utilització de serveis sanitaris es pot considerar com el resultat d’un procés conductual amb tres
components: 1) factors predisponents: les característiques sòcio-demogràfiques com l’edat, el sexe, el nivell
d’educació, etc., 2) factors facilitadors: tant individuals (nivell d’ingressos, tipus de cobertura sanitària, etc.) com
comunitaris (nombre de metges per habitants, existència de serveis accessibles, etc.), i 3) factors de necessitat
d’atenció: estat de salut / malaltia.69,70,71
En l'apartat de serveis sanitaris de l’Enquesta de Salut de Barcelona, es demanava informació bàsicament
relacionada amb els factors facilitadors, ja que els factors predisponents i els de necessitat es demanaven en altres
apartats de l’Enquesta. La informació que es va recollir fa referència a la cobertura sanitària, la utilització de serveis
sanitaris tant referents a l’atenció primària, com l'especialitzada i els serveis d’urgències.



Visites mèdiques els últims 12 mesos..................................................................pregunta 32

La utilització dels serveis sanitaris els últims 12 mesos pretenia conèixer si s’havia realitzat alguna visita durant els
últims 12 mesos, quantes vegades, i el tipus de personal sanitari i altres professionals no sanitaris consultats.
Respecte a l’edició anterior, en la ESB 2016 s’afegeix l’opció de visites al quiropràctic, i s’han separat les diferents
medicines complementaries.

K. ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’atenció primària de la salut (APS) és el primer nivell d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària i ha d’oferir
una atenció continuada, global i en coordinació amb la resta del sistema sanitari, vetllant pel principi d’equita. Els
atributs essencials que ha de complir l’APS són72,73:
-

L’accessibilitat i primer contacte: l’APS ha de ser l’àmbit sanitari amb el que les persones estableixen el primer
contacte per temes referents a la salut.

-

La continuïtat i longitudinalitat: el professional de l’APS ha de fer una atenció continuada i realitzar una atenció
longitudinal. Implica l'existència d’una relació entre la població adscrita i els professionals de referència de l’APS
al llarg del temps.
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-

L’extensió i la globalitat: l’APS ha d’oferir una atenció global i extensa, no centrada només en la resolució de
problemes, sinó també amb la incorporació dels serveis de prevenció i el tractament efectiu dels problemes de
salut més freqüents.

-

La coordinació: És fonamental que l’equip d’APS no solament conegui sinó que també estigui coordinat amb la
resta de serveis sanitaris i sòcio-sanitaris corresponents.

Altres atributs de l’APS considerats secundaris són la perspectiva familiar, l’orientació comunitària, i la competència
cultural.



Atenció primària.........................................................................................preguntes 33-39

Per a mesurar i avaluar els dominis específics de l’APS l’enquesta va incloure preguntes sobre la identificació d’un
professional o centre sanitari de referència, a més es va recollir informació sobre el nombre de visites realitzades el
darrer any. En aquelles persones que reconeixien un professional o centre de referència o que havien anat al
metge/essa el darrer any es preguntava per la modalitat d’aquest (pública o privada) o el tipus de centre, així com
quan temps tenia el mateix metge/essa de capçalera i el temps d’espera entre sol·licitud i realització de la visita.



Adaptació del PCAT-AE.............................................................................preguntes 40-49

D’altra banda, l’enquesta inclou una adaptació del qüestionari de Barbara Starfield “Primary Care Assessment Tools:
PCAT” per mesurar els atributs de l’APS.74,75 En la seva versió per adults (PCAT-AE; adult edition), l’adaptació del
PCAT-AE consta de 10 ítems tipus Likert que puntuen de 1 (sens dubte) fins a 4 (No, en absolut) amb una categoria
5 que recull les no respostes (No ho sap, o no ho recorda) tal com mostra la taula 5.76 En aquesta adaptació del
PCAT-AE els elements seleccionats permeten avaluar el grau d’acompliment de l’APS amb els atributs essencials
de primer contacte amb els serveis sanitaris, continuïtat en l’atenció, i coordinació amb l’atenció sanitària. Aquesta
versió també permet avaluar la competència cultural. Finalment l’atribut d’extensió i globalitat es podrà avaluar amb
altres preguntes incloses en l’enquesta sobre realització de pràctiques preventives. Aquest qüestionari es va
administrar a aquelles persones que reconeixien un professional o centre de referència o que havien anat al
metge/essa el darrer any.

Taula 13. Adaptació del Primary Care Assessment Tools: PCAT-AE.
Dimensions
Primer contacte

Ítem
1. Quan té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d’anar
a un altre lloc?
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2. Quan el seu centre és obert i vostè es posa malalt/a, el/la visita algú d’allà el
mateix dia?
3. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si
cal?
4. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan
està malalt/a?
Continuïtat

5. Quan va al seu centre, l’atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?
6. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon amb el metge/essa o infermer/a
que el/la coneix millor?
7. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè?

Extensió

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

Coordinació

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

Competència
cultural

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

L. ATENCIÓ ESPECIALITZADA AMBULATÒRIA



Visites especialista últims 12 mesos........................................................preguntes 50-55

Per a tots els entrevistats s’inclouen les visites mèdiques d’especialista en els darrers 12 mesos i a quina modalitat
pertanyen d’assistència sanitària i centre pertany, així com qui ha derivat la visita i el temps d’espera. L’objectiu es
conèixer i caracteritzar l’accés i tipologia d’atenció públic/privat de les visites mèdiques d’especialista.

M. ATENCIÓ URGÈNCIES



Visites d’urgències últims 12 mesos.......................................................preguntes 56-58

L’atenció d’urgències és un dels aspectes clau del sistema sanitari. Hi ha una tendència creixent en la utilització de
serveis d’urgència, principalment hospitalaris, essent en algun cas consultes que es podien haver atès a altres
nivells assistencials.77 La utilització inadequada d’aquests serveis pot finalment repercutir en la qualitat assistencial i
també en l’increment del cost sanitari.78 Entendre la conducta de les persones respecte la utilització dels serveis
d’urgència permet conèixer i detectar possibles factors que expliquen l’increment en l’ús d’aquests serveis, entre els
principals factors estan la pròpia percepció dels símptomes i de la necessitat basades en l’autodiagnòstic que
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realitza el pacient, i també el coneixement de l’oferta de serveis sanitaris.79 És necessari disposar d’informació sobre
la utilització dels serveis d’urgències, no només de la població demandant que registren els hospitals, o els centres,
sinó també informació poblacional.
L'objectiu de les preguntes és conèixer si s'havien visitat a un servei d'urgències durant l'últim any i el nombre de
vegades que hi havien anat, a quin lloc s'havia visitat.

N. HOSPITALITZACIONS



Ingressos hospitalaris................................................................................preguntes 59-64

En aquest apartat s’intenta conèixer si havia estat ingressat/da a l’hospital, com a mínim una nit, en els últims dotze
mesos, es recollia també si s’havia realitzat una intervenció major ambulatòria sense ingrés hospitalari, i si l’ingrés
havia estat per un part, per controlar la major hospitalització en dones per aquest motiu, i quina era la modalitat del
centre (pública o privada). Aquestes preguntes ens permeten estimar el volum de demanda d’atenció hospitalària
global.

O. ATENCIÓ MÈDICA NO ATESA



Problemes de salut que requeria atenció mèdica i no es va demanar ...........preguntes 65-66

Com informació complementària a les visites mèdiques és pertinent conèixer si la persona entrevistada manifesta
l’existència de problemes de salut però que no han rebut atenció mèdica i el motiu pel que no ha pogut cobrir
aquesta necessitat, com ara manca de temps, impossibilitat de desplaçament o transport i altres. En la darrera
edició s’ha afegit l’opció “No s’ho podia permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica)”.

P. PRÀCTIQUES PREVENTIVES

Per tal d’identificar malalties en estadis inicials i prevenir l’avenç de les mateixes és important portar a terme un
seguit de pràctiques preventives com poden ser el control de la hipertensió i els nivells de colesterol, i els cribratges
de càncer de mama i la citologia preventiva80. A l’Estat espanyol, malgrat l’existència d’un servei nacional de salut,
les pràctiques preventives presenten diferències en grups socials, essent els individus de classes menys
privilegiades els que en realitzen menys.81
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Realització de pràctiques preventives........................................................preguntes 67-72

En l'enquesta es defineixen com a prioritaris la detecció de la hipertensió, el control dels nivells de colesterol, i la
vacunació de la grip82. Les preguntes sobre el control de la hipertensió i els nivells de colesterol recullen la
freqüència d’aquestes pràctiques preventives. Per primer cop s’ha introduït la pregunta per la prova del VIH alguna
vegada a la vida i el darrer any.



Pràctiques preventives en dones.................................................................preguntes 73-78

A les dones, la detecció precoç del càncer de mama i es relaciona amb el pronòstic d’aquestes malalties degut a
que el seu diagnòstic en un estadi precoç, afavoreix el tractament.
Respecte les pràctiques preventives en ginecologia es preguntava a les dones enquestades si feien mamografies i
citologies manera regular, i quan s’havien realitzat la darrera prova. En el cas de la mamografia també es recollia si
aquesta s’havia fet a través del Programa de detecció precoç, o de l’assistència privada, etc. També es demanava a
les dones que no realitzaven mamografies periòdicament quin era el principal motiu de no fer-se’n.

Q. ALIMENTACIÓ I INSEGURITAT ALIMENTÀRIA



Alimentació..................................................................................................preguntes 79-80

Donada la importància dels hàbils alimentaris, i en concret de la ingesta de fruites i verdures en resultats en salut,
com ara l’excés de pes i l’obesitat i altres disminuir el risc de desenvolupar malalties (com la diabetis mellitus83 i el
càncer84) s’introdueix una pregunta sobre dieta, la freqüència d’ingesta de racions diàries de fruita i/o verdures. S’ha
documentat la dificultat de mesurar el consum diari de vegetals i fruites, i fora desitjable separar els dos tipus de
consums així com fer explícit la grandària de les porcions i la freqüència setmanal de consum per tal de poder
comparar amb les recomanacions i guies internacionals85. Existeixen qüestionaris específics d’hàbits alimentaris86, i
també versions reduïdes87, tant mateix per tal d’homogeneïtzar el qüestionari amb la versió ESCA-C el 2011 s’ha
optat per mantenir la pregunta, en aquest sentit també s’inclou la pregunta sobre freqüència en l’esmorzar.
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Inseguritat alimentària .............................................................................. preguntes 81-86

El concepte de suficiència alimentària a la llar s'ha utilitzat àmpliament com a mesura de benestar. Una llar es
considera segura des del punt de l’alimentació si té la capacitat d'adquirir per als seus membres els aliments
necessaris, de manera equilibrada i en tot moment.88 La suficiència alimentària depèn de la disponibilitat d'aliments,
la capacitat de les llars per accedir als aliments segons els ingressos i dels preus dels aliments. La inseguretat
alimentària es dóna llavors quan falta algun d'aquests elements.89 A més, la distribució del menjar dins de la llar
influeix en la seguretat individual, i els nens i els que treballen fora de la casa sovint tenen preferència.90 Les
poblacions vulnerables passen a consumir aliments més barats però menys nutritius.
Aquest any, la enquesta inclou una nova bateria de preguntes per mesurar la inseguretat alimentària. Les noves
preguntes són una adaptació del 6-item US Household Food Security Survey Module, que és una versió curta del
qüestionari complet de 18 items. Mesura quatre dimensions: quantitat, qualitat, acceptabilitat psicològica i
acceptabilitat social (tot i que la versió curta no recull tots els aspectes), necessaris per valorar la inseguretat
alimentària.91 L’avantatge d’aquesta proposta es que ha estat validada també amb población hispana.

R. ACTIVITAT FÍSICA

Les conductes o estils de vida poden tenir conseqüències beneficioses o dolentes per a la salut. És important tenir
en compte el context dels individus per explicar l’adopció de les conductes relacionades amb la salut, ja que són
diverses les raons i motivacions que condueixen a les persones a adoptar estils de vida i unes determinades
conductes en relació a la salut, com són el gènere, la posició socioeconòmica o el suport social i familiar.92 93

L’activitat física és un dels components importants per assolir un estil de vida saludable, ja que és un factor protector
de determinades malalties i aporta no només un benefici físic sinó també psicològic.94 Estudis epidemiològics
mostren un efecte protector de l’activitat física sobre el risc d’algunes malalties com la hipertensió, les malalties
càrdiovasculars, la diabetis mellitus no insulino-dependent, l’osteoporosi, el càncer de colon, i l’ansietat i depressió.
L’evidència científica demostra que l’activitat física d’intensitat moderada és beneficiosa per a la salut i es recomana
fer-ne amb una durada acumulada de 30 minuts per dia (al menys 5 dies a la setmana).95 Aquesta activitat es pot
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portar a terme de manera intermitent (amb un mínim de 10 minuts) incloent l’activitat realitzada en el treball, fora d’ell
i en les tasques domèstiques. 96 97
Cal diferenciar l’activitat física de l’exercici físic. S’entén com a activitat física “qualsevol moviment corporal produït
pel sistema músculo-esquelètic que produeix una despesa energètica”. Mentre que l’exercici físic és un tipus
d’activitat física definit com “un moviment corporal planificat, estructurat, i repetitiu realitzat per tal d’aconseguir o
mantenir una correcta forma física”. A més, també cal tenir en compte el tipus d’activitat activitat física que es
realitza durant l’activitat principal (a la feina o l’escola) i l’activitat o exercici que és realitzada en el temps de lleure
com ara caminar o fer esport. 98 99 100 101



Activitat física habitual.....................................................................................pregunta 87

En primer lloc, per tal de mesurar l’activitat física habitual es preguntava pel tipus d’activitat física realitzada en les
ocupacions habituals, sense tenir en compte la realitzada en el temps de lleure.
Depenent de les respostes es categoritzà com:
-

Inactiu: Està assegut/da durant la major part de la jornada

-

Activitat física lleugera: Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se

-

Activitat física moderada: La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu
freqüentment.

-

Activitat física intensa: Fa una activitat que requereix un esforç físic important.



Activitat física de lleure.............................................................................preguntes 88-93

Per tal de mesurar l’activitat física, es va utilitzar una adaptació de “International Physical Activity Questionnaire:
l’IPAQ”.102,103 L’IPAQ és un instrument per la vigilància i la monitorització de l’activitat física consesuat i proposat pel
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grup d’EUROHIS.104 Aquest instrument té en compte tres tipus d’activitat física: caminar, activitats moderades i
activitats vigoroses. A partir del tipus d’activitat i l’energia requerida mesurada amb METS, segons la proposta de
Ainsworth i col. (Caminar=3.3 METS, activitat moderada=4 METS, activitat vigorosa=8 METS), i els minuts destinats
a aquestes activitats es construeix una escala en MET-minuts.105 A partir de la intensitat mesurada amb METS i de
la durada i la freqüència de l’activitat es va calcular l’índex energètic. Per tal de mesurar l’exercici físic esportiu, es
va calcular un altre índex energètic que exclou el caminar.

Índex energètic = Σ intensitat (METS) * durada (minuts) * freqüència (dies)

A partir d’aquests índexs es van classificar les persones com:
-

Activitat física lleugera: ≤499 total MET-minuts/setmana

-

Activitat física moderada: 500-999 total MET-minuts/setmana

-

Activitat física intensa: ≥1000 total MET-minuts/setmana

S. TABAC

La relació entre el consum de tabac i la mortalitat ha estat un tema àmpliament estudiat i s’ha destacat que el
tabaquisme és la principal causa de mortalitat evitable. El consum de tabac afavoreix l’aparició de nombroses
malalties, com poden ser el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica del cor, la bronquitis crònica i l’emfisema, entre
d'altres.106, 107,108,109
La validesa de l’auto-declaració del consum de tabac ha estat provada en comparació a diferents estàndards, com
són diferents marcadors bioquímics o el volum de vendes de tabac. En la majoria d’estudis s’accepta l’autodeclaració com un bon estimador de la prevalença de consum de tabac, amb una sensibilitat i una especificitat per
sobre del 80% (prenent com a estàndards els mencionats anteriorment). Aquestes xifres poden variar per diferents
motius. D’entrada cal tenir en compte la població d’estudi, ja que depenent del grau de rebuig social de la població
vers el tabac pot augmentar la tendència a la infradeclaració.110, 111
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L’evidència científica estableix que el fum del tabac causa malalties, discapacitat i mortalitat als exposats, no només
en la població fumadora si no també en la no fumadora112. Diversos estudis han mostrat que el fum ambiental del
tabac és un dels agents contaminants d’espais interiors més freqüents113. El tabaquisme passiu causa càncer de
pulmó, cardiopaties isquèmiques i altres malalties.114,115
Els darrers anys s’observa una disminució de la prevalença del consum de tabac i l’augment de fumadors/res que es
plantegen deixar-ho, així com un augment del consell antitabàquic i el desenvolupament de polítiques públiques de
prevenció del tabaquisme i altres polítiques fiscals, de control i regulació. Malgrat tot, el consum de tabac, encara és
un hàbit força prevalent en la població més jove i en els grups socials més desfavorits.116,117,118



Consum de tabac.........................................................................................preguntes 94-102

En l’enquesta es pretenia classificar a l’entrevistat dins les diferents categories de fumador en funció de la seva
resposta. Les categories són:
·Fumador/a habitual: aquella persona que fumava diàriament.
·Fumador/a ocasional: aquella persona que fumava ocasionalment (menys d’ una vegada al dia).
·Ex-fumador/a: aquella persona que havia estat fumadora però que ara no fumava.
·No fumador/a: aquella persona que no havia fumat mai

Dins de les categories de fumador/a habitual i ocasional es demanava la següent informació: l’edat d’inici de l’hàbit,
si havia hagut algun intent de deixar de fumar i si algú li havia demanat que no fumés davant seu, on li havia passat,
i si el metge li havia demanat de no fumar. Per aquelles persones ex-fumadores es recollia l’edat d’inici de l’hàbit, el
temps que feia que havia deixat de fumar.



Exposició ambiental al tabac......................................................................preguntes 103-106
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A més, per totes les persones entrevistades, es demanava informació sobre l’exposició ambiental del tabac a la
feina, a la llar i altres espais diferents d’aquests tant en dies feiners com en festius.



Ús de la cigarreta electrònica......................................................................pregunta 107

S'afegeix una nova pregunta sobre l'ús de la cigarreta electrònic.

T. ALCOHOL I DROGUES

El consum excessiu d’alcohol està relacionat amb més de 60 malalties com per exemple la cirrosi hepàtica i
conseqüències a curt i llarg termini i amb altres índexs de mortalitat119 , i psicosi alcohòlica així com, lesions per
accidents de trànsit i suïcidi, entre d'altres.120,121,122



Consum d’alcohol.......................................................................................preguntes 108-113

Per tal de mesurar el consum d’alcohol en les enquestes de salut s’utilitza l’auto-declaració de consum, a causa de
la dificultat que comportaria la utilització d’altres mètodes de mesura. Dins dels mètodes existents d’auto-declaració
es va optar pel mètode dels índex de quantitat/ freqüència, el qual consisteix en preguntar la freqüència del consum i
la quantitat d’alcohol habitualment consumit. Aquesta informació proporciona una mesura global del consum i ens
permet conèixer el patró de consum de la població entrevistada.123,124,125 Es va recollir separadament el consum diari
en dies laborables (de dilluns a dijous) i els caps de setmana (de divendres a diumenge) amb la finalitat de poder
descriure el canvi de comportament en els dos períodes.

Pel què fa a la infradeclaració, la majoria d’estudis coincideixen en que el grau d’infradeclaració és més elevat en els
més consumidors, tot i que alguns mostren que tant aquells individus que no beuen mai o ho fan esporàdicament
com aquells consumidors excessius solen declarar el consum real.126,127

El consum d’alcohol de risc
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El qüestionari permet conèixer el consum d’alcohol, en un dia feiner i durant el cap de setmana, respecte el consum
del darrer any. Per a classificar els individus s’ha seguit la proposta del Plan Nacional de Drogas.128 Es va tenir en
compte la quantitat d’alcohol consumit, en grams, o unitats de beguda (UBE) que varia segons el tipus de beguda,129
el nombre de consumicions habitual cada vegada, i també, les vegades que s’havia consumit (freqüència) que es
converteix en un pes pre-establert (Taula 14). A més, es va considerar com a unitat de consum segons la següent
formula:

Unitat consum = ∑UBE (10gr.) * Nombre consumicions * Pes de freqüència

Posteriorment els individus es van classificar en:
-

No bevedor/a: persona que no havia consumit alcohol en els darrers 12 mesos

-

Bevedor/a moderat: dones que bevien menys de 17 unitats de consum setmanals i homes que bevien menys de
28 setmanals.
Bevedor/a de risc: qui bevia 17 o més unitats de consum setmanals en el cas de les dones i 28 o més en el cas

-

dels homes, o 5 consumicions seguides almenys 1 cop al mes.

S’han considerat aquests límits ja que són considerats com a límits de risc, tot i que són unes xifres arbitràries ja que
el risc augmenta amb l’augment del consum. Tanmateix degut es la qualitat de la resposta s’ha optat per prescindir
d’aquestes variables en la base de dades.

Taula 14. Quantificació del consum d’alcohol segons el tipus de beguda i la freqüència de consum.
Component

Respostes a les preguntes originals

Transformació pel
càlcul

Quantitat d’alcohol
segons el tipus de
beguda

1 consumició de cervessa (got, gerra, ampolla o llauna, canya
quinto, mitjana, llauna)

1 UBE
1 UBE
1.5 UBE

1 consumició de vi, cava o similars (got o copa, 100ml)

1 UBE

1 consumició de cigalons, vermut, xupitos, licors de fruita (gotet 1 UBE
o copa)
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1 consumició de whisky, conyac, rom, combinats o similars
(copa o got)
Pes de freqüència del Cap dia feiner
consum en dies feiners
Menys d’un dia feiner per mes

Pes de freqüència del
consum en cap de
setmana

2 UBE

0
0,25

1-3 dies feiners per mes

0,5

1 dia feiner per setmana

1

2 dies feiners per setmana

2

3 dies feiners per setmana

3

Tots els dies feiners

4

Mai

0

Menys d’un cap de setmana al mes

0,125

1 cap de setmana al mes

0,25

2 caps de setmana al mes

0,5

2 caps de setmana al mes

0,75

Tots els caps de setmana

1

UBE = Unitat de beguda estàndard equivalent a 10 grams alcohol



Consum de drogues....................................................................................preguntes 114-116

Les actituds i conductes vers les drogues canvien amb una sorprenent rapidesa, en conseqüència és important
obtenir informació periòdica sobre el fenomen de la drogoaddicció a fi i afecte de desenvolupar de forma racional
programes i intervencions adreçades a reduir el consum d’aquestes substàncies i minimitzar els efectes que puguin
produir sobre la salut.130,131
Els objectius que es pretenen assolir amb la inclusió de preguntes sobre el consum de drogues són estimar la
prevalença de consum de substàncies psicoactives a nivell de població general, obtenir indicadors de prevalença en
població general i població juvenil que permetin la comparació inter-territorial tant a nivell de l’Estat com a nivell
internacional, conèixer els perfils de consum i les característiques sòcio-demogràfiques dels usuaris de drogues
psicoactives, identificar factors associats al consum de les diferents substàncies (factors socio-econòmics, estils de
vida, etc.) i en un futur, estimar les tendències del consum de les diferents substàncies.
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L’enquesta recollia informació sobre el consum de diferents tipus de drogues: tranquil·litzants (amb o sense
prescripció mèdica), cànnabis i cocaïna, i sobre la freqüència de consum (alguna vegada a la vida, alguna vegada
els darrers 12 mesos i alguna vegada els darrers 30 dies). Tanmateix degut es la qualitat de la resposta s’ha optat
per prescindir d’aquestes variables en la base de dades.

U. CONTEXT AMBIENTAL I MOBILITAT VIÀRIA



Context ambiental.............................................................................................pregunta 117-124

L’ enquesta s’inclou un mòdul de valoració de l’entorn del barri de residència. S’ha destacat la importància de l’accés
a espais verds en la salut tant mental com física, rebaixant potencialment els nivells d’estrès i millorant la salut
autodeclarada, així com incrementant l’activitat esportiva, i la qualitat de l’aire així com els efectes del calor en les illes
urbanes. Amb certa equivalència amb la literatura es concreta el que s’entén per barri com una circumval·lació
equivalent a mig quilòmetre ó 10 minuts caminant132, i es pregunta una valoració sobre diverses dimensions de l’entorn
del barri. Aquestes dimensions es corresponen amb els factors que influeixen en la percepció d’entorn: densitat urbana
i facilitat de connectivitat urbana pedestre, la violència i la seguretat personal, seguretat respecte de lesions per tràfic
i l’estètica del paisatge urbà133. Donat la inconveniència de la llargada de la majoria dels mòduls i de les possibles
bateries de preguntes.134 S’han escollit, amb intenció exploratòria, una preguntes sobre la densitat del trànsit, el soroll,
i la violència al barri. Per un altre costat i complementant els mòduls de l’enquesta relatius als hàbits saludables
individuals alimentaris i d’activitat física s’han introduït tres preguntes contextuals, mesurades en una escala Likert de
5 nivells, referides a la disponibilitat de comerços de vegetals i fruites, disponibilitat d’establiments de menjar ràpid, i
d’instal·lacions esportives. Estudis anteriors han mostrat la importància dels factors contextuals en els hàbits
individuals saludables i en la seva desigualtat segons posició socioeconòmica135 136. S’inclouen també dues preguntes
per coèixer quan es van traslladar o resideixen a l’actual domicili.

Per aquesta edició de la enquesta s’han ampliat les preguntes referents a espais verds (preguntes 119-123), les
quals han estat relacionats a una àmplia varietat de beneficis en salut137. La 119 es una adaptació de la utilitzada
para el projecte BREATHE, que ha permés observar menors problemes emocionals i comportamentals en infants
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que passaven més temps en espais verds138. La segona pregunta, la 120, es una modificació de la empleada en la
enquesta de 2011, a la qual s’afegeix la 121. Per a una millor mesura de la exposició a espais verds s’inclouen
també les preguntes 122 i 123, relatives al accés visual a espais verds.



Temps i tipus de desplaçament en laborables............................................preguntes 125-126

En aquest apartat es pretenia conèixer el sistema de transport públic o privat, o que promou l’activitat física i per
tant el temps diari empleat en els diferents mitjans de transport a fí de conèixer les pràctiques de mobilitat que
promouen un millor estat de salut.

V. DISCRIMINACIÓ, OPCIÓ SEXUAL I VIOLÈNCIA MASCLISTA



Discriminació ................................................................................................pregunta 127

Aquest any es torna a afegir una pregunta sobre discriminació, basant-se en las fetes en la Enquesta de Salut de
Barcelona de 2006.



Opció de les relacions sexuals i de l’atracció sexual ..............................preguntes 128-130

L’objectiu d’aquestes preguntes és l’estimació de les prevalences en quant a identitat i atracció sexual. Aquesta
informació es útil pel disseny de programes de promoció sobre salut sexual i reproductiva, i la prevenció de la
transmissió de malalties sexuals, així com els adreçats a determinats col·lectius amb pràctiques de risc139, i també de
l’estat de la salut en general.140 Per facilitar la comparabilitat amb un entorn proper, ambdues preguntes són comunes
amb l’Enquesta nacional de salut sexual de 2009. Orientació sexual fa referència a la tendència sexual o al desig de
cada persona i pot dirigir-se vers les dones, als homes o ambdós sexes, en canvi l’opció sexual pot diferir de l’orientació
sexual per motius de context social o altres.



Violència masclista ...........................................................................................pregunta 131
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La violència masclista és un problema de salut publica, i un dels contribuents a la mala salut percebuda per dones
que fins ara no s’havia mesurat en la enquesta de salut de Barcelona. Les enquestes son una part fonamental de la
detecció i mesura de aquestes violències, tot i la manca de comparabilitat per les diferents definicions i
metodologies.141 Per això mateix, en la edició de 2016 s’afegeix a la enqüesta una pregunta sobre violència
masclista rebuda per dones, basada en el intrument utilitzado per la OMS en estudis multi-pais sobre la salut de la
dona i la violència masclista i que està desenvolupat específicament per a la comparació global dels resultats. A
més, està disenyat per entrevistes cara a cara i es d’autoresposta.142 L’instrumento mostra bona validesa de
constructe transcultural i fiabilitat interna en un estudi realtizat a Suecia.143

X. CONTEXT FAMILIAR I DE L’HABITATGE

Les característiques del nucli familiar i la seva composició són importants determinants del grau de benestar i de
salut dels individus. Cal destacar que les característiques dels membres de la llar com el sexe, l’edat, el parentesc i
el seu grau de dependència estan relacionats amb els rols assumits per homes i dones dintre de la família, així com
amb la responsabilitat i la distribució de les feines domèstiques.144 Finalment, les condicions de l’habitatge són
mesures indirectes de la posició socioeconòmica, i també determinants de la salut de la població.145

En aquest primer apartat es va demanar informació respecte a la composició de la llar on viu la persona
entrevistada, les càrregues familiars i domèstiques de que és responsable i les característiques de l’habitatge on viu.



Composició de la llar .......................................................................................preguntes 132-138

Es va considerar llar o domicili el grup de persones (també pot ser una sola persona) que viuen conjuntament de
forma regular i amb una economia domèstica comuna. Es va considerar membre de la llar a aquella persona que viu
i pernocta al domicili regularment. El nombre de persones de la llar va incloure la persona entrevistada. Per tal de
conèixer la composició de la llar es va demanar l’edat i el sexe de tots els membres de la llar, així com la de les
persones que convivien amb la persona entrevistada. En la darrera edició de la enquesta a més es va a incorporar,
de manera similar a la enquesta nacional de salut de 2011, la situació laboral actual de les persones de la llar.
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Es considerava cap de família, la persona assenyalada pel/la entrevistat/da, tot i aclarint en la formulació de la
pregunta que havia de ser la persona que aporta la major part dels ingressos de la llar. Es va preguntar també que
s’identifiqués quin membre de la llar era la persona de referència.



Treball domèstic i càrregues familiars..........................................................preguntes 139-148

El treball no remunerat, caracteritzat per l’execució de feines relacionades amb la manutenció del benestar i cura de
la família, realitzat principalment a la llar i majoritàriament per les dones, difícilment és reconegut com a treball i
encara menys els seus efectes en la salut en són mesurats. En els últims anys el reconeixement per part de la
investigació en salut pública i de les polítiques sanitàries de la necessitat d’estudiar aquests aspectes va impulsar la
seva inclusió en les enquestes de salut.146,147,148 El coneixement de l’impacte del treball domèstic i de les condicions
en que aquest es realitza és fonamental per entendre les condicions de salut de la població, principalment la salut de
les dones.
Ens interessava saber qui s’ocupa principalment de les feines de casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc. i si rep
suport de persones de dins i fora de la llar. Així mateix, es volia conèixer quantes hores diàries dedica el/la
enquestat/da en aquestes feines; es van diferenciar les hores dedicades durant la setmana a les hores dedicades
durant el cap de setmana.D’altra banda, en el conjunt de membres d’una família hi ha individus que per les seves
condicions de salut o per la seva edat necessiten atencions especials. En el nostre cas ens vàrem centrar en els
menors de 15 anys, els de 65 anys o més i en els discapacitats. Ens interessava conèixer qui s’ocupa d’aquestes
persones, tant si fos el/la propi enquestat/da qui se’n ocupi com si rep suport d’altres membres de la família.
Com el treball no remunerat no es limita a la pròpia llar, en la edició de 2016 s’han afegit tres noves preguntes (146148) sobre cuidadors informals, obtingudes de l’onada 2 de la European Health Interview Survey (EHIS). Aquestas
preguntes van destinades a valorar el treball de cures no remunerat que es fa fora de la llar, quantificant el nombre
de persones y hores que requereix aquesta tasca.

Y. CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE I SITUACIÓ ECONÒMICA
 Característiques de l’habitatge.......................................................................preguntes 149-162

Interessava conèixer els equipaments que conté l’habitatge de la persona entrevistada (calefacció, aire condicionat,
etc.), molt especialment aquells que poden facilitar o reduir les càrregues domèstiques de les persones (rentadora,
rentaplats, etc.) i els que poden evitar un problema afegit a persones amb problemes de mobilitat, com ara les
persones grans (ascensor). A més se’ls preguntava per altres mancances estructurals o condicions no saludables de
la llar com humitats, insectes, contaminació o soroll de l’exterior. Cpm a l’enquesta de 2006 s’ha reintroduït un mòdul
de freqüència de consum de l’aigua segons ús de filtre o envasada.
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Pobresa i eficiència energètica.......................................................................preguntes 151-160

La definició de risc de pobresa-taxa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) es la població que es troba o bé
en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb baixa intensitat
de treball. Aquest indicador correspon a la suma de les persones que es troben en alguna d’aquestes situacions.
Les persones només es compten una vegada, encara que es trobin en més d'una situació. L'indicador de la població
en risc de pobresa-taxa AROPE o a l’exclusió social inclou, doncs, tres subindicadors: població que viu en llars amb
intensitat de treball molt baixa, població en risc de pobresa després de transferències socials i població amb privació
material severa. Tant els indicadors “intensitat de treball molt baixa” com “risc de pobresa després de transferències
socials”, suposarien unes preguntes adicionals que la ESB que no té al dia d’avui. Per tant s’escull la “privació
material severa” com a indicador. La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes
condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim quatre dels nou
ítems següents:
-

Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
Mantenir la llar adequadament calenta.
Assumir despeses inesperades.
Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
Anar de vacances.
Disposar de cotxe.
Disposar de rentadora.
Disposar d’aparell de televisió en color.
Disposar de telèfon

Per tant, amb l’objectiu de recollir i analitzar el nivell de població en situació de privació material severa que inclou
aquelles persones que tenen unes condicions de vida molt restringides per la escassesa de recursos, s’afegeixen
aquestes noves preguntes.
Les diferents preguntes s’han obtingut del mòdul de condicions de l’habitatge HC060 de la EU-SILC, de l’Enquesta
de Condicions de Vida (ECV), de l’Enquesta de condicions de vida i habitatge de la població de Catalunya i
l’Enquesta de pobresa i exclusió Guipuskoa 2012. La pregunta 151.1, tot i que ja es preguntava en l’enquesta de
2011, a la de 2016 es va decidir posar-la exactament igual a la de la ECV perquè fos comparable.


Desnonaments..........................................................................................................pregunta 161

Els desnonaments han estat un dels fets dramàtics que han esdevingut els darrers anys. Per tal de observar l’estat
de salut en les diferents fases del procés de desnonamet s’afegeix aquesta nova pregunta.

Z. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES

En aquest apartat es va obtenir la informació respecte a les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i del
treball remunerat de la persona entrevistada i del la persona de referència de la llar que poden ser rellevants com a
determinants de salut. Les característiques demogràfiques de les persones com ara l’edat, el sexe, l’estat civil, el
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país de naixement i les dades relacionades amb la seva posició social (nivell d’estudis, ocupació i ingressos) tenen
una importància fonamental en la salut .149,150,151



Dades demogràfiques....................................................................................preguntes 163-167

El país de naixement
A partir del país de naixement de les persones entrevistades es va generar el país d’origen i es va categoritzar en
quatre grups: persones nascudes a Catalunya, nascudes a la resta de l’Estat espanyol, nascudes a la resta de renda
alta i nascuts a països de renda baixa d’acord amb la classificació del banc Mundial de 2016.
Aquest any s’ha afegit la pregunta 165: Es considera vostè com pertanyent a la comunitat gitana? per poder obtenir
dades desagregades de les persones que s‘autoidentifiquen com a tals152.



Dades socioeconòmiques i característiques del treball...............................preguntes 168-187

Conté informació sobre el nivell educatiu i dades relatives al món laboral, tant situació laboral com caracterització de
les condicions de treball; tipus de contracte, tipus d’ocupació, tipus de jornada laboral així com condicions
específiques en el treball que puguin suposar riscos per a la salut a nivell físic i psicosocial (soroll, pol·lució de l’aire,
càrregues manuals i moviments repetitius, i situació respecte a intensitat de treball, suport i control en les tasques),
així com la satisfacció general amb aquestes condicions de treball.153,154,155
Finalment es demanava el nivell d’ingressos nets mensuals de la unitat familiar.
A’han ampliat el nombre de preguntes sobre la situació laboral: la 173, 178, 179, 182,183 i 183bis.
Està creixent molt el treball a temps parcial involuntari i probablement relacionat amb males condicions d’ocupació i
de treball, així que s’ha inclòs el nombre de contractes i el tipus de contracte. Les preguntes s’han tet de la Encuesta
de Población Activa (EPA) i del questionnari de riscos psicosocials ISTAS-21.
Les llargues jornades de treball, moltes vegades obligades, tenen un impacte negatiu sobre la salut i s’associen amb
la vulnerabilitat econòmica. Per això, a part de les hores dedicades al treball principal, s’afegeixen les preguntes 182
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a 183bis sobre el nombre d’hores de treball dedicats a un treball diferent del principal. Provenen de la European
Working Conditions Survey (EWCS).



Dades de la persona de referència de llar....................................................preguntes 188-194

També les característiques del treball de la persona de referència de la llar han estat considerades rellevants dins
del context social de la llar, en la mesura que la posició social d’aquest/a és determinant de la posició social de la
resta de membres de la llar, per tant en els casos en què aquests no treballaven ni havien treballat mai (menors,
joves, algunes mestresses de casa, etc.) es preguntava per la persona de referència.
En aquest apartat es pretenia obtenir informació respecte les característiques socio-demogràfiques i
socioeconòmiques de la persona de referència de la llar o cap de família, que també són importants com a
determinants de la salut.



La classe social

Una de les mesures de la posició socioeconòmica és la classe social, essent un important determinant de la salut.
És ben conegut, a través de múltiples estudis, que les persones de classe social menys privilegiada presenten un
pitjor estat de salut i unes conductes relacionades amb la salut que comporten més risc que les persones de classes
socials avantatjades.156,157,158
La mesura de la classe social es pot obtenir a partir de diferents indicadors o variables.159160,161 En l’Enquesta de
Salut de Barcelona la classe social ocupacional es pot obtenir de dues maneres, a partir d’una reclassificació de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones’ (CNO 2011), i del model de classes de Wright162 que defineix l' estructura de
classes com a resultat de la combinació de la propietat dels mitjans de producció, els bens d'organització i les
qualificacions amb 12 classes163.
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En l’enquesta de salut de Barcelona a partir de la combinació de l’ocupació codificada segons els tres primers dígits
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La classe social seguint la porposta del grup de treball de determinants socials de la Sociedad Española de
Epidemiología 164 en base a la CNO-2011, es tracta d’una agrupació d’ocupacions, a partir de l’ocupació actual o
anterior (preguntes 26 i 37 del qüestionari d’adults) a quatre dígits, i posteriorment agrupades per obtenir les
següents categories:
-

Classe I: Directius de l’administració i d’empreses amb més de 10 assalariats. Professions associades a
titulacions de segon i tercer cicle.

-

Classe II: Directius d’empreses amb menys de 10 treballadors. Professions associades a titulacions de primer
cicle universitari. Artistes i esportistes.

-

Classe III: Treballadors de tipus administratiu, treballadors dels serveis de protecció i seguretat, treballadors
per compte propi, supervisors de treballadors manuals.

-

Classe IV: Treballadors manuals qualificats i semi-qualificats.

-

Classe V: Treballadors no qualificats.

Cal destacar, que per la població de 15 anys o més, la classe social es va obtenir a partir de l’ocupació de la
persona entrevistada, o de la persona sustentadora principal de la llar per aquelles persones que no treballaven ni
havien treballat mai. Per la població infantil, de 14 anys o menys, es va obtenir a partir de la classe social més
privilegiada entre la del pare o la mare. Als efectes de comparabilitat cal tenir en compte que les enquestes de 1994
a 2006 es va construir la classe social a partir de la CNO de 1994.



Nivell d’ingressos....................................................................................preguntes 195-196

Es pregunta per els ingressos nets mensuals i per els ingressos bruts anuals, segon dues preguntes obtingudes de
l’enquesta de salut de 2006 para que la de 2016 sigui comparable



Despesa d’electricitat o de gas..........................................................................preguntes 197-199

Es trata de tres noves preguntes, adaptacions de algunes de l’Enquesta de pobresa i exclusió Guipuskoa 2012.

AUTORITZACIÓ CONSENTIMENT NOU CONTACTE


Nou contacte......................................................................................................preguntes 200-201

S’han afegit dues preguntes, una per l’autorització de tornar a contactar amb la persona per fer més preguntes sobre
salut. L’altra pregunta es fa per conèixer si la persona estaria d’acord en fer-se un anàlisis de sang en un futur.

FITXA D’OBSERVACIÓ
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Domingo-Salvany A, et al. Propuestas de clase social neoweberiana y neomarxista a partir de la Clasificacion
Nacional de Ocupaciones 2011. Gac Sanit. 2013:27(3):263-272.
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Al finalitzar l’entrevista l’enquestador/a havia d’omplir el full d’observacions que recollia algunes dades sobre
l’entrevista com l’hora en que s’ha realitzat, el temps de duració i la llengua en que s’ha realitzat (català o castellà),
així com, les seves observacions i incidències sorgides durant l’entrevista.



Característiques de l’entrevista.................................................................preguntes A-R

Per les persones entrevistades que no eren català o castellanoparlants, es demanava a l’entrevistador/a si hi havia
hagut algun problema de comprensió i si hi havia la presència de terceres persones. D’altra banda, per cada una de
les entrevistes realitzades es demanava pel grau de facilitat i de sinceritat de les respostes, així com la detecció
d’alguna resposta poc fiable. Finalment, es demanava a l’entrevistador/a el lloc on s’havia realitzat l’entrevista, el
tipus d’habitatge de la persona seleccionada i les condicions d’higiene i de salubritat d’aquest.

4. 2. QÜESTIONARI DE MENORS

L’ESB-2016 conté, tal com es va fer l’any 2006 i 2011, un qüestionari que s’ha dissenyat de manera específica per
població infantil, tenint en compte les necessitats de salut, els determinants de la salut i la utilització dels serveis
sanitaris per part de la població menor de 15 anys. El qüestionari infantil està dissenyat per ser contestat per un
informador indirecte, que en la majoria dels casos és la mare o el pare.165

En aquest apartat es descriuen les característiques que són diferents en el qüestionari infantil respecte al qüestionari
d'adults

A. CONTEXT FAMILIAR I DE L’HABITATGE

En primer lloc, es va recollir informació sobre la persona informadora, identificant, si era la persona que s’ocupava
principalment de la cura del menor i si ho fa amb ajut d’altres persones (preguntes 10), o bé, si no era el principal
responsable es demanava pel seu sexe, l’edat i el parentiu amb el menor (preguntes 11 a 13).

B. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES

En la població infantil l’activitat principal és l’activitat escolar, és per això que es van introduir una sèrie de preguntes
sobre les dades escolars dels menors com si estàva escolaritzat i quin curs feia (preguntes 17,18).
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Als menors de 15 anys, a més de preguntar pel seu lloc de naixement, també es demanava pel lloc de naixement
del pare i de la mare (pregunta 19 a 21, i 30 a 32).

Respecte les dades socioeconòmiques, es va recollir informació del nivell d’estudis, la situació laboral, l’ocupació i
les característiques del treball del pare i de la mare del menor (preguntes 22 a 29, i 33 a 40).

En cas que no sigui el pare o la mare les persones de referencia de la llar, es pregunta per les dades sociodemogràfiques d’aquesta (41 a 46).

La classe social

En el cas dels menors, per tal d’adjudicar-los a una classe social, es determinava primerament la classe social del
pare i de la mare, o de la persona referent, i s’adjudicava la classe social més privilegiada d’entre aquestes.

D. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA

L’última dècada s’han desenvolupat qüestionaris de salut percebuda i qualitat de vida relacionada amb la salut per
nens/es i adolescents amb una perspectiva multidimensional de la salut. El qüestionari pels menors de 15 anys, va
incloure instruments per mesurar la qualitat de vida dels menors de 6 a 14 anys. Es va incloure el “KIDSCREEN-10”
que és un instrument de qualitat de vida relacionada amb la salut per població infantil i adolescent, validat a l’Estat
espanyol i Catalunya (pregunta 75).166,167 L’instrument consta de 10 ítems amb resposta del tipus Likert de 5 opcions
des de ‘Gens o Mai’ a ‘Moltíssim o sempre’ a partir dels quals s’obté una puntuació global útil per la investigació i el
cribatge. Aquesta puntuació és estandarditzada a partir de la mitjana de les dades europees –la mitjana és
estandarditzada a 50 amb desviació estàndard 10-, així un valor superior a 50 mostra una millor qualitat de vida
respecte la mitjana europea.

E. MORBIDITAT PERCEBUDA

El llistat de malalties cròniques del qüestionari de menors era diferent a la del qüestionari d’adults, de manera que es
van excloure aquelles malalties més freqüents en la població adulta (hipertensió, artrosi, etc.) i es van incloure els
problemes de salut crònics més freqüents en la població infantil (otitis de repetició, etc.). La llista de trastorns
constava de 18 trastorns crònics i una pregunta oberta per recollir els trastorns que no constaven a la llista. Entre els
166
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2007]. Disponible en: http://www.kidscreen.org/
167
Aymerich M, Berra S, Guillamón I, Herdman M, Alonso J, Ravens-Sieberer U, Rajmil L. Desarrollo de la versión
en español del KIDSCREEN, un cuestionario de calidad de vida para la población infantil y adolescente. Gac Sanit.
2005;19(2):91-2.

59

trastorns llistats, es demanava si el menor patia alguna deficiència visual o auditiva, i en cas positiu, es preguntava
si utilitzava ulleres o corrector de l’audició respectivament (preguntes 56 i 59).

F. DISCAPACITATS

A la població menor de 15 anys es preguntava per la limitació funcional i la dificultat per realitzar les activitat
bàsiques de cura personal, igual que als adult, en el cas dels més petits, menors de 6 anys, per detectar limitacions
es feia una pregunta sobre si li havien detectat algun trastorn que li pugés originar en el futur alguna limitació
funcional (preguntes 70 i 71).

G. SALUT MENTAL

Per la població infantil de 4 a 14 anys, es realitzava una valoració dels problemes de salut mental de les criatures,
mesurada amb el qüestionari de capacitats i dificultats “Strengths & Difficulties Questionnaire-10: SDQ” (pregunta
72).168 L’escala de qualitats i dificultats consta de 25 ítems que es subdivideixen en 5 subescales de 5 ítems
cadascuna i que fan referència a: símptomes emocionals, problemes de conducta, hiperactivitat, problemes amb els
companys i conducta positiva de socialització (prosocial). Cada ítem és de tipus Likert amb 3 categories de resposta
que puntuen 0 (no és cert), 1 (és més o menys cert) i 2 (absolutament cert). Cada una de las cinc escales té
puntuacions entre 0 i 10. I també es pot obtenir una puntuació total a partir de la suma de tots els ítems amb valors
de 0 a 40. De manera que un valor superior en les puntuacions equival a més problemes de salut mental.169

H. ACTIVITAT FÍSICA

Per la població infantil, de 6 a 14 anys, l’activitat física s’avalua mitjançant la subdimensió d’activitat física del “Child
Health and Illness Profile-Child Edition Parent: CHIP-CE”170 . La subdimensió d’activitat física inclou 6 preguntes amb
resposta del tipus Likert de 5 opcions des de ‘Cap dia’ a ‘Tots els dies’ i s’obté una puntuació estandarditzada a una
mitjana arbitrària de 50 i una desviació estàndard de 10, de manera que una puntuació superior a 50 indica una
millor puntuació respecte el total de la població infantil, que en aquest cas vol dir un tipus d’activitat física més
saludable (pregunta 73)171

En el cas de les criatures no només és important el tipus d’activitat física que realitzen, també ho és la realització
d’altres activitats, algunes de caràcter sedentari i més freqüents en els menors com és veure la televisió o jugar amb
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l’ordinador172. Per tal de conèixer les activitats de lleure més habituals en els infants es preguntava als menors de 3
anys quants dies de la darrera setmana i quants minuts totals al dia havien realitzat una sèrie d’activitats: activitats
extra-escolars esportives, i no esportives jugar al parc o al carrer(preguntes 74 i 75), i concretament es demana
també el temps dedicat a les noves tecnologies: veure la televisió, jugar amb videojocs o jugar amb l’ordinador, la
freqüència i la supervisió d’adult i disponibilitat d’aparell a l’habitació (preguntes 76 a 81).

I. ALIMENTACIÓ

Un altre aspecte determinant de la salut dels menors que s’ha mesurat amb l’enquesta és el tipus d’alimentació. Un
dels aspectes que influencien en la salut és la conducta alimentària. Diferents treballs han posat de manifest la
importància i l’elevada prevalença d’estils alimentaris inadequats. Tots els grups d’edat es veuen afectats per
conductes alimentàries no saludables, però en l’edat infantil es fa més rellevant donat que és on s’adquireixen i
s’instauren gran part dels hàbits,173 essent una edat ideal per establir pautes de comportament alimentari
saludable.174

Les autoritats sanitàries i les societats científiques publiquen guies per la difusió i la promoció de l’alimentació
saludable. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria va publicar “La Guía de la Alimentación Saludable” que
inclou guies de consum d’aliments, pautes per la compra, conservació i preparació dels aliments, menús per cada
dia i consells sobre seguretat alimentaria a la llar.175 A Catalunya, el Departament d'Educació en col·laboració amb el
Departament de Salut han elaborat una “Guia de l’alimentació saludable a l’etapa escolar”, per facilitar als centres
educatius i a les famílies, eines per revisar acuradament les planificacions alimentàries i, alhora, promoure hàbits
alimentaris saludables entre la població en edat escolar.176

En primer lloc, es va obtenir informació sobre la lactància materna, que és reconeguda com la millor font que
subministra tots els nutrients necessaris pel desenvolupament del nadó els primers mesos de vida. Els beneficis de
la lactància natural són tant aspectes nutricionals i immunitaris, com psicològics i intel·lectuals.177,178
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Per assegurar la comparació, el control dels índexs d’alletament s’ha de dur a terme emprant normes universalment
acceptades per al mètode de recollida de dades. L’OMS va recomanar que s’emprin les següents definicions
d’alletament (taula 15): 179
-

Alletament matern exclusiu: el nadó només rep llet materna, i cap altre líquid o sòlid a excepció de gotes o xarops
de vitamines, suplements minerals o medecines.

-

Alletament matern predominant: la font principal de nutrició és la llet materna. Malgrat tot, el nadó pot també rebre
aigua i begudes basades en aigua; sals de rehidratació oral (ORS); gotes i xarops de vitamines, suplements
minerals o medecines; i altres fluids (en quantitats limitades). Amb l’excepció de sucs de fruites i aigua ensucrada,
cap fluid basat en menjar es permet sota aquesta definició.

-

Alimentació complementària: el nadó rep llet materna i menjar sòlid (o semisòlid).

-

No alletament matern: el nadó no rep llet materna.

Addicionalment, pot ser interessant recollir la duració total de l’alletament matern i, per precisar les respostes del
qüestionari, l’edat en què el nen/a rep per primera vegada llet artificial, atès l’interès que té actualment la relació del
tipus d’alimentació a als primers mesos de la vida amb malalties a l’adolescència i la vida adulta.

La tècnica recomanada per a la recollida de dades és l’interval d’estudi de 24 hores prèvies (excepte les primeres 48
hores, amb un interval d’estudi des del naixement), atès que es considera més fàcil per a la mare recordar de forma
precisa la dieta dels seus nens/es durant llargs períodes de temps i s’utilitza fins als 24 mesos. Malgrat això, per a la
enquesta de salut es proposa una sèrie de preguntes que poden ser fetes a mares i pares de nens i nenes més
grans, i que hauran d’analitzar-se per estimar els indicadors a diferents edats. Tot i així, és recomanable incloure el
recordatori de 24 hores almenys per estimar la prevalença de alletament matern (sense distincions).

Les dades sobre les diferents categories d’alimentació poden ser recollides a qualsevol edat, però cal estimar les
prevalences d’aquest tipus d’alletament a les 48 hores després del naixement i també sobre els 3, 6 i 12 mesos
d’edat.

Taula 15. Mesures de lactància materna.
Definicions

Preguntes

Alletament matern

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

Temps que l’infant va rebre llet materna.

84. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per
ultima vegada llet materna?
Alletament matern exclusiu

83 Fins quina edat el nen/a va rebre només llet
materna i cap altre líquid o sòlid a excepció de gotes
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Només llet materna i cap altre líquid o sòlid a
excepció de gotes o xarops de vitamines,
suplements minerals o medecines.
No alletament matern

o xarops de vitamines, suplements minerals o
medecines?

Si es respon negativament a 82

El nadó no rep llet materna.

D’altra banda, es va preguntar pel tipus d’esmorzar que realitzava la població menor de 15 anys. Està demostrat que
un esmorzar equilibrat millora el rendiment físic i intel·lectual, i un òptim consum de nutrients contribueix a equilibrar
la dieta, prevenint deficiències nutricionals. Una correcta alimentació, fonamental per aconseguir un bon estat de
salut comença per un esmorzar saludable.180

Pels menors de 3 anys o més, es va recollir la freqüència que durant la darrera setmana (cada dia, de 4 a 6
vegades, d’1 a 3 vegades, cap vegada) el menor havia esmorzat abans de sortir de casa, i també a mig matí
(pregunta 86).

En les darreres dècades han ocorregut canvis en els hàbits alimentaris dels infants i els adolescents, destaquen
l’omissió d’alguna de les principals ingestes alimentàries, en particular l’esmorzar, tanmateix mostren un freqüent
consum d’aperitius entre hores (snacks) i de begudes refrescants. Aquestes i altres pràctiques alimentàries,
habituals en els més petits, es relacionen amb una ingesta de dietes amb baix nivell d’alguns nutrients
necessaris.181,182,183

Pels menors de 3 anys o més, l’enquesta va incloure preguntes sobre la freqüència setmanal de menjar no
saludable (pregunta 87): menjar ràpid (hamburgueses, pizzes, entrepans), les begudes amb sucre o productes amb
sucre (pastes, bolleria, caramels), així com els snacks o menjars salats (patates, galetes salades, etc.).

J. TABAC
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Estudis recents mostren com el consum passiu de tabac en infants perjudica el seu desenvolupament cognitiu184 185,
per aquest motiu l’enquesta de 2011 ha inclòs un mòdul sobre la presència de tabac a la llar i fora de casa en
ambients carregats de fum distingint en dies feiners com en caps de setmana (preguntes 90 a 92).

L. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS

En aquest apartat es va pretendre conèixer si la criatura havia realitzat alguna visita durant els últims 12 mesos i els
professionals visitats o consultats (pregunta 93). A la mostra infantil, en aquest apartat es van afegir un parell de
preguntes sobre la darrera visita al dentista, per aquells que l’havien consultat el darrer any. Es demanava per la
titularitat del dentista consultat, i pels principals motius de consulta (preguntes 94 i 95). També es va introduir la
pregunta pels problemes de salut no atesos i els motius (preguntes 96 i 97).

M. ATENCIÓ PRIMÀRIA

Per obtenir una valoració de l’atenció primària, es va incloure una adaptació del “Primary Care Assessment Tools:
PCAT” per usuaris en la seva versió infantil (PCAT-CE; child edition).186,187

L’adaptació del PCAT-CE consta de 18 ítems tipus Likert que puntuen de 1 (sens dubte) fins a 4 (No, en absolut)
amb una categoria 5 que recull les no respostes (No ho sap, o no ho recorda) tal com mostra la taula 7 (preguntes
104-110).76 En aquesta adaptació del PCAT-CE els elements seleccionats permeten avaluar el grau d’acompliment
de l’APS amb els atributs essencials de primer contacte amb els serveis sanitaris, continuïtat en l’atenció, i
coordinació del especialista amb l’atenció sanitària (preguntes 11-113), i extensió dels serveis (preguntes 112 a
114). Aquest qüestionari es administrat a aquells nens i nenes que disposaven d’un professional o centre de
referència i que havien anat el darrer any.

Taula 16. Adaptació del Primary Care Assessment Tools: PCAT-CE.
Dimensiones
Primer Contacte

Ítems
1. Quan el nen/a té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre
abans d’anar a un altre lloc?
2. Quan el seu centre és obert i el nen/a es posa malalt/a, el/la visita algú d’allà
el mateix dia?
3. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si
cal?
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Continuïtat

4. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan
el nen/a es posa malalt/a?
5. Quan porta el nen/a al seu centre, l’atén sempre el mateix metge/essa o
infermer/a?
6. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon amb el metge/essa o infermer/a
que coneix millor el nen/a?
7. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè i la
seva família?

Q. SEGURETAT VIÀRIA

La població infantil configura un dels grups més vulnerables, en general, i específicament en les lesions per
accident. Tant en adults com en menors, gran part de les morts i de les lesions es podrien haver evitat utilitzant
dispositius de seguretat adequats. Els darrers anys, la llei exigeix un ús de sistemes de protecció adequats per cada
edat fins els 12 anys, que és quan es pot començar a utilitzar el cinturó de seguretat. Al nostre àmbit l’ús de cadires
de seguretat per part de la població infantil és un fet generalitzat, tanmateix la forma d’ús no s’adequa a les
recomanacions de seguretat, moltes vegades tot i que està disponible no s’utilitza correctament.188
En aquest apartat es pretenia conèixer la freqüència d'ús adequat de mesures de seguretat en els infants que havien
anat en cotxe tant per ciutat, com per carretera. L'ús correcte de les mesures de subjecció ve donat per l’edat i
l’alçada del menor, i va canviant al llarg del temps (preguntes 128 a 130).

NOTA SOBRE LES VARIABLES DE PONDERACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ.

Donat el mostreig aproporcional per districtes cal aplicar a qualsevol càlcul la variable de ponderació “PONDERA” per a restituir
la representativitat de la mostra amb la població de Barcelona. També consten les variables que comencen per ST_* les quals
estandarditzen per edat les categories que pren una variable, per exemple una tabulació de salut per classe aplicant els pesos
de la variable ST_CS5PR estandarditza dona les freqüències de salut considerant grups d’edat similars entre les classes
socials. Estan precalculades estandarditzacions pels principals eixos de desigualtat,: nivell educatiu, classe social, país de
naixement, districte, renda de barri i pobresa. Figura també la variable “ELEVACIÓ” que calcula el nombre d’efectius de
Barcelona per les categories de la variable d’interès.

188

Servei Cátala de Trànsit. Estudi sobre l’ús dels sistemes de retenció infantil (SRI). Barcelona: Generalitat de
Catalunya; 2004.
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Annex 1. Carta informativa enviada a les persones seleccionades com a titulars de la mostra
Benvolgut/uda 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 la
seva salut, els factors que la determinen, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris. La finalitat de
l'enquesta és 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 2016-2019, que es desenvoluparà en el Programa anual d’actuació estadística del 2016-17. Així, i
d’acord amb el que disposa la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes haurien de
facilitar la informació necessària de manera completa i verídica.

Ens complau comunicar-vos que heu estat escollit/ida, de forma aleatòria, per participar en aquesta enquesta. És
per això que us demanen la vostra col·laboració i que accepteu rebre en les properes setmanes al vostre domicili la
visita d’un entrevistador/a, degudament acreditat/ada, per fer-vos 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 l’Ajuntament de Barcelona a millorar els serveis sanitaris i a promoure més
acuradament la salut de la seva població. En el cas que per raó d’edat, o per altres motius, la persona escollida no
pugui contestar el qüestionari directament, ho podrà fer una persona de la unitat familiar indirectament,
contestant les preguntes respecte la persona escollida.

Tant l’Agència de Salut Pública de Barcelona com l’Ajuntament i l’empresa Instituto DYM, que duu a terme el
treball de camp, us garantim la confidencialitat de les vostres respostes d’acord amb el 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 98.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem ben cordialment.

Gemma Tarafa i Orpinell
Presidenta

Carme Borrell i Thió
Gerenta

Apreciado/da señor/a,
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El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Consorcio Sanitario de
Barcelona, ha tomado la iniciativa de realizar un 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 su salud, los factores que la determinan, los estilos de vida y la utilización de los
servicios sanitarios. La finalidad de la encuesta es dar un servicio más adecuado a las necesidades de la población
barcelonesa.

La Encuesta de Salud de Barcelona es una actividad de carácter oficial prevista en el Plan Estadístico de Cataluña
2016-2019, que se desarrollará en el Programa anual de actuación estadística de 2016-17. Así, y de acuerdo con lo
que dispone la Ley 23/1998 de Estadística de Cataluña, los ciudadanos y ciudadanas tendrían que facilitar la
información necesaria de manera completa y verídica.

Nos complace comunicarle que ha sido escogido/a de forma aleatoria, para participar en esta encuesta. Es por
esto que le pedimos su colaboración y que acepte recibir en las próximas semanas en su domicilio la visita de un
entrevistador/a, debidamente acreditado/a, para realizar la encuesta. Asímismo, le solicitamos que procure
responder a las preguntas con la máxima franqueza y precisión, ya que de esta inestimable colaboración, deberán
surgir conclusiones que ayuden al Ayuntamiento de Barcelona a mejorar los servicios sanitarios y a promover más
cuidadosamente la salud de su población. En el caso, ya sea por razón de edad, o por otros motivos, que la persona
escogida no pueda contestar el cuestionario directamente, lo podrá hacer otra persona de la unidad familiar
indirectamente, contestando las preguntas respecto de la persona escogida.

Tanto la Agencia de Salud Pública de Barcelona como el propio Ayuntamiento y la empresa Instituto DYM, que
realiza el trabajo de campo, le garantizamos la confidencialidad de sus respuestas de acuerdo con lo que dispone la
Ley 23/1998 Estadística de Cataluña. Si tiene cualquier duda o desea alguna aclaración, la Agencia de Salud Pública
de Barcelona pone a vuestra disposición el teléfono 93 202 77 98.

Le agradecemos por anticipado su colaboración y le saludamos cordialmente.

Gemma Tarafa i Orpinell
Presidenta

Carme Borrell i Thió
Gerenta
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ANNEX2.FULLDESEGUIMENTDELAMOSTRA

Número
referència

Full de control i seguiment de la mostra

de

Enquestador/a
Districte
Ruta

TITULAR

Dia

Hora

Situació

Nom i adreça de la unitat mostral
Estrat de sexe i edat
Secció censal
Districte

Motiu pel qual no
s’ha
realitzat
l’entrevista

SUBSTITUT 1

Telèfon/s

Dia

Hora

Situació

Nom i adreça de la unitat mostral
Estrat de sexe i edat
Secció censal
Districte
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Motiu pel qual no
s’ha
realitzat
l’entrevista

Telèfon/s
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SUBSTITUT 2

Dia

Hora

Situació

Nom i adreça de la unitat mostral
Estrat de sexe i edat
Secció censal
Districte

Motiu pel qual no
s’ha
realitzat
l’entrevista

SUBSTITUT 3

Telèfon/s

Dia

Hora

Situació

Nom i adreça de la unitat mostral
Estrat de sexe i edat
Secció censal
Districte

Motiu pel qual no
s’ha
realitzat
l’entrevista

SUBSTITUT 4

Telèfon/s

Dia

Hora

Situació

Nom i adreça de la unitat mostral
Estrat de sexe i edat
Secció censal
Districte
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Motiu pel qual no
s’ha
realitzat
l’entrevista

Telèfon/s
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Avís de propera visita
Benvolgut Sr./Sra. _____________________________________________________,

L’informo que com a entrevistador de l’Enquesta de Salut de Barcelona, que duu a terme l’Ajuntament de
Barcelona, a través de l’Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de Barcelona (www.aspb.cat), he passat
per casa seva amb la finalitat de realitzar-li l’enquesta.

L’Enquesta de Salut de Barcelona és una activitat estadística de caràcter oficial prevista al Pla Estadístic de Catalunya
2016-2019, i d’acord amb el que disposa la Llei 23/1998 d’Estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes haurien
de facilitar la informació necessària. S’adjunta la carta de presentació de l’enquesta.

Vostè ha estat un dels ciutadans de Barcelona seleccionats a l’atzar (per sorteig) per formar part d’aquest estudi.
Donat que no hem pogut posar-nos en contacte amb vostè en les anteriors visites que hem fet al seu domicili,
tornarem a intentar-ho el dia __________ a partir de les _______ hores.

Si vostè prefereix ser visitat/da en una data i horari concrets, li agrairem que ens ho faci saber:
•

de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00 h. al telèfon 93-415.20.20 -Adriana Frigerio / Isabel Ruiz-

Gràcies per atendre’ns,

Barcelona, ____ de _____________ de 2016
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ANNEX3. FULLDEPARTICIPACIÓ PERESTUDIANALÍTIQUES

Full informatiu
Participació en l’estudi sobre Compostos Tòxics Persistents (CTPs), emmarcat en
l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016
Benvolgut/da senyor/a,
L’estudi que estem duent a terme -- Anàlisi de Compostos Tòxics Persistents (CTPs) en participants de
l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016 -- pretén conèixer els nivells en sang d’aquests compostos
contaminants (com són per exemple el DDT, l’hexaclorobenzè o els bifenils policlorats) en els habitants
de Barcelona.
Els CTPs són substàncies presents en plaguicides i compostos químics utilitzats en 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.
Recordar-li que, en cas que hagi acceptat ser contactat per tal de participar en l’estudi, ens posarem en
contacte amb vostè telefònicament per tal de determinar la data i l’hora de la visita, la qual es durà a
terme a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) – PRBB. En el full adjunt trobarà les
indicacions de com arribar-hi.
La seva participació consistirà en:

•

Mesurar el seu pes, la seva alçada i perímetre abdominal,

•

Respondre un breu qüestionari,

•

Realitzar una donació de 30 mL de sang per determinar les concentracions de CTPs (el
risc que implica aquesta donació és el mateix que el de qualsevol extracció de sang).

La durada total prevista és d’uns 15-20 minuts.
Li garantim que les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i protegides sempre pel
secret estadístic, tal com estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal. Vostè té dret a demanar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals,
així com la cancel·lació o la rectificació de les mateixes. En aquest cas, ens ho hauria de comunicar al
telèfon que li indiquem més avall.
Finalment, volem agrair-li el seu interès en l’estudi, 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
contaminants.
Moltes gràcies.

Per obtenir més informació:
http://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/premsamporta.html

75

o bé posis en contacte amb Magda Gasull o Natàlia Pallarès al telèfon 93 316 07 00 indicant que vol informació
sobre la seva participació en l’estudi de CTPs en l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016.
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Hoja informativa
Participación en el estudio sobre Compuestos Tóxicos Persistentes (CTPs), en el
marco de la Encuesta de Salud de Barcelona 2016
Apreciado/da señor/a,
El estudio que estamos realizando -- Análisis de Compuestos Tóxicos Persistentes (CTPs) en
participantes de la Encuesta de Salud de Barcelona del 2016 -- pretende conocer los niveles en sangre
de estos contaminantes (como son per ejemplo el DDT, el hexaclorobenceno o los bifeniles policlorados)
en los habitantes de Barcelona.
Los CTPs son substancias presentes en plaguicidas y compuestos químicos utilizados en la agricultura y
en otros productos de consumo habitual. Hay numerosas evidencias científicas que indican que la
exposición a dosis muy pequeñas, durante largos períodos de tiempo, puede producir daños sobre la
salud.
Recordarle que, en caso que haya aceptado ser contactado para participar en el estudio, nos pondremos
en contacto con usted telefónicamente para determinar la fecha y hora de la visita, la cual se llevará a
cabo en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) – PRBB. En la hoja adjunta
encontrará las indicaciones de cómo llegar.
Su participación consistirá en:

•

Medir su peso, su altura y perímetro abdominal,

•

Contestar un breve cuestionario,

•

Realizar una donación de 30 mL de sangre para determinar las concentraciones de
CTPs (el riesgo que implica esta donación es el mismo que el de cualquier extracción de
sangre).

La duración total prevista es de unos 15 – 20 minutos.
Le garantizamos que sus datos serán tratados con absoluta confidencialidad y protegidos siempre por el
secreto estadístico, tal y como establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Usted tiene derecho a pedir en cualquier momento el acceso a sus datos
personales, así como la cancelación o la rectificación de los mismos. En este caso, nos lo debería
comunicar al teléfono que le indicamos más abajo.
Finalmente, queremos agradecerle su interés por el estudio, ya que es muy importante la colaboración
de gente como usted para poder seguir adelante con la investigación sobre este tipo de substancias
contaminantes.
Muchas gracias.

Para obtener más información:
http://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/es_premsamporta.html
o póngase en contacto con Magda Gasull o Natàlia Pallarès al teléfono 93 316 07 00 indicando que quiere
información sobre su participación en el estudio de CTPs en la Encuesta de Salud de Barcelona 2016.
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ANNEX4.QÜESTIONARISESB2016

Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.1 Qüestionari general (població de 15 anys i
més)

Número de qüestionari (REGISTRE)
Secció Censal
Districte
Enquestador/a
Data de l’entrevista
Hora d’inici
Hora de finalització (en Observacions)
Titular
Tipus de qüestionari
Motiu qüestionari indirecte (en Observacions)

DADES CONFIDENCIALS
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Les informacions que li demanem en aquest qüestionari són per elaborar una estadística oficial.
L’administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la
i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l’elaboració d’una estadística oficial.
Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta
informació ha d’ésser completa i verídica.
(Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre)
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Sexe i edat
Per a totes les persones entrevistades
1. Sexe de la persona entrevistada
1. Home
2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?

Dia

Mes

Any

A. Cobertura sanitària
Per a totes les persones entrevistades
Començarem amb unes preguntes sobre la seva cobertura sanitària
3. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? LLEGIU. S’exclouen les mútues obligatòries d'accidents de
treball, les escolars o les de federacions esportives.

1. Sí

2. No

1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)
2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei
Català de la Salut
3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
6. No té cap assegurança sanitària
7. Una altra situació. Especifiqueu-la:
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B. Estat de salut i qualitat de vida
Per a totes les persones entrevistades
A continuació, li farem unes preguntes referents al seu estat de salut
4. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU-HO
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

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

hores de son

6. Aproximadament, quants quilos pesa sense roba?

quilos

7. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates?

centímetres
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8. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor el seu estat de salut en el dia d'avui. LLEGIU PER GRUPS DE RESPOSTES DE 5 EN 5
1. No té problemes per caminar.
2. Té problemes lleus per caminar.
3. Té problemes moderats per caminar.
4. Té problemes greus per caminar.
5. No pot caminar.

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a
2. Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a
3. Té problemes moderats per rentar-se o vestir- se sol/a
4. Té problemes greus per rentar-se o vestir- se sol/a
5. No pot rentar-se o vestir- se sol/a

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

1. No té dolor ni malestar
2. Té dolor o malestar lleu
3. Té dolor o malestar moderat
4. Té dolor o malestar fort
5. Té dolor o malestar extrem

1. No està ansiós/osa ni deprimit/ida
2. Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida
3. Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida
4. Està molt ansiós/osa o deprimit/ida
5. Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida
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9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre el seu estat de salut en general en el dia d'avui. El 100
representa el millor estat de salut imaginable i el 0 el pitjor estat de salut imaginable.
Enquestador/a: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona entrevistada marqui la creu
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Millor estat de
salut imaginable

100

El seu estat de salut AVUI

Marqui amb una creu en el termòmetre
quin és el seu estat de salut en el dia
d’avui

90

90

80

80

70

70

85

60

60

50

50

40

40

30

30

86

20

20

10

10

0

Pitjor estat de salut
imaginable
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C. Morbiditat crònica
Per a totes les persones entrevistades
10. Ens podria dir si pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? LLEGIU

1. Sí

2. No

1. Pressió alta
2. Colesterol elevat
3. Diabetis
4. Anèmia
5. Al·lèrgies cròniques
6. Asma
7. Bronquitis crònica
8. Varices a les cames
9. Mala circulació de la sang
10. Migranya o mals de cap freqüents
11. Cataractes
12. Mal d'esquena crònic cervical
13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal
14. Artrosi, artritis o reumatisme
15. Osteoporosi
16. Problemes de pròstata (només homes)
17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d’orina)
18. Restrenyiment crònic
19. Morenes/hemorroides
20. Úlcera d'estómac o duodè
21. Problemes crònics de pell
22. Problemes de tiroides
23. Depressió i/o ansietat
24. Altres trastorns mentals
25. Embòlia/atac de feridura
26. Infart de miocardi
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27. Altres malalties del cor
28. Tumors malignes
29. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo
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D. Accidents
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagin
requerit assistència sanitària.
11. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident com ara................? LLEGIU

Si no ha tingut cap accident  passeu a pregunta 14

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?
13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d’un, referir-se a l’últim
1. A dins de casa

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

2. A la feina o lloc de treball

7. A un centre esportiu

3. En un desplaçament durant la jornada laboral

8. A un altre lloc d'esbarjo

4. A l’escola o centre de formació

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

5. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de
formació

11. Accidents darrers 12 mesos
12. Vegades
1. Sí

2. No

13. Lloc de
l’accident

1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes d’una escala, d’una
cadira, etc.)
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)
3. Cremades
4. Cops
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)
6. Accident de trànsit com a vianant
7. Accident de trànsit en bicicleta
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle
10. Mossegades o agressions d’origen animal
11. Talls
12. Un altre. Especifiqueu-lo.
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E. Ús de medicaments
Per a totes les persones entrevistades
14. De la llista següent, quins medicaments ha pres durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir). En cas afirmatiu, li ha estat receptat pel
metge específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic o l’ha pres per iniciativa pròpia? LLEGIU

1. No

2. Sí, receptat pel metge
per a aquest cas
específic

3. Sí, aconsellat pel
farmacèutic/a

4. Sí, per iniciativa
pròpia

1. Medicaments com l’aspirina o similars per alleujar el dolor
i/o antiinflamatoris
2. Tranquil·litzants, sedants
3 Medicaments per a l’al·lèrgia
4. Antibiòtics (penicil·lina o altres)
5. Medicaments per a l'asma
6. Medicaments antidepressius
7. Medicaments per a la tensió arterial
8. Medicaments per al colesterol
9. Medicaments per al cor
10. Insulina o medicaments per a la diabetis
11. Medicaments per dormir
12. Medicaments per a l'estómac
13. Medicaments per a l’osteoporosi
14. Anticonceptius (només dones)
15. Medicaments per aprimar-se
16. Medicaments homeopàtics
17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries
18. Un altre medicament. Especifiqueu-lo 

F. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos)
Per a totes les persones entrevistades
15. Durant els últims 12 mesos, ha tingut algun impediment o dificultat per anar a treballar, anar a l'escola o centre docent o fer les feines de
casa per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?
1. Sí
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2. No

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a
passejar, fer esport, jugar, anar a comprar, etc. per algun problema de salut crònic?
1. Sí
2. No

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i/o 16  passeu a pregunta 19
Per a les persones entrevistades que han restringit la seva activitat per algun problema de salut crònic (P15=1 i/o P16=1)
17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.)
1. Sí
2. No

G. Discapacitats
Per a totes les persones entrevistades
19. Té alguna limitació greu o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. Per exemple...
1. Sí

2. No

1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o
vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar,
cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d’una altra persona?

Si la persona entrevistada té menys de 65 anys  passeu a pregunta 26
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Només per a persones de 65 anys o més
20. Més concretament, quin grau de dificultat té per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?
21. Li ajuda algú a fer-ho?
20. Dificultat

1.Cap
dificultat

21.Ajut

2.Poca
dificultat

3.Força
dificultat

4. No pot
fer-ho

1. No li cal
ajut

2. L’ajuda
algú

3.Ningú
l’ajuda

1. Menjar i beure
2. Entrar i sortir del llit
3. Anar al “lavabo”
4. Vestir-se i desvestir-se
5. Banyar-se o dutxar-se
6. Afaitar-se (només homes)
7. Pentinar-se (només dones)
8. Controlar la micció i/o la defecació
9. Caminar
10. Pujar i baixar escales
11. Sortir al carrer
12. Agafar transports públics
13. Cuinar el seu menjar
14. Anar al mercat / fer la compra personal
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit,
rentar plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.)
16. Utilitzar el telèfon
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi)
o pagar rebuts
18. Prendre la medicació segons prescripció
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en
l’espai i el temps (per exemple, organitzar les
seves activitats)
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar
informacions recents (per exemple converses,
cites, etc.)

Si la persona no té cap tipus de limitació

 passeu a pregunta 26
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22. A causa de la seva situació, durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)? En cas
afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?
1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

23. A causa de la seva situació, durant el darrer any ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social? En cas
afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?
1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 ó 3 a la pregunta 21)
24. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment? NO LLEGIU
1. No rep ajut de ningú

 passeu a pregunta 26

2. De la parella

5. De persones contractades particularment
6. De personal dels serveis socials

3. D’altres familiars. Especifiqueu:

7. De membres d'associacions d'ajuda

4. De veïns o coneguts

8. D’una altra persona. Especifiqueu-la.

25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona?
1. Home
2. Dona
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H. Salut mental
Per a totes les persones entrevistades
26. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, contesti la resposta que més
s’acosta al que sent o ha sentit recentment
1

Sí

2

Sí

millor que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

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

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

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

Sí

2

Sí

més útil que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys útil que habitualment

4

No

molt menys útil que habitualment

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

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

4. S’ha sentit capaç de prendre decisions?

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

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

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

en absolut

Sí

no més que habitualment
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7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de
cada dia?

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus
problemes?

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

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?

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

12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les
circumstàncies?

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

1

Sí

2

Sí

més capaç que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys capaç que habitualment

4

No

molt menys capaç

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

aproximadament el mateix que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment
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I. Suport social
Per a totes les persones entrevistades
27. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d’altres persones. Valori de l’1 al 5 si en té
tant com desitjaria (5) o menys del que desitjaria (1). MOSTREU TARGETA
Menys del que desitja
1

2

Tant com desitja
3

4

5

1.Té invitacions per distreure’s i sortir amb altres persones
2. Rep amor i afecte
3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes a la feina i/o a la
llar
4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i
familiars
5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics
6. Té persones que es preocupen del que li passa
7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important a la vida
8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit

Si la persona té menys de 65 anys

 passeu a pregunta 32

Només per a persones de 65 anys o més
28. Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots?
29. A quants d’ells veu almenys una vegada al mes?
28. Nombre

29. A quants veu mensualment

1. Amics o amigues
2. Germans o germanes
3. Fills o filles
4. Néts o netes
5. Nebots o nebodes

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

2. Menys d’un cop
al mes

3. Una o dues
vegades al mes

4. Un cop per
setmana

5. Diverses vegades
per setmana

1. Assistir a activitats organitzades en grup
(classes, grups d’oci o altres activitats)
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2. Fer activitats de voluntariat

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

2. Algunes vegades

3. Mai o gairebé mai

1. Sent que li falta companyia
2. Se sent exclòs/osa del que passa al seu
entorn
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J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o
sociosanitaris, o les estades en un hospital
32. En els darrers 12 mesos, ha consultat o ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva
salut ? LLEGIU
1. Sí

2. No

1. Metge/essa de medicina general o de capçalera
2. Pediatre/a
3. Optometrista (òptic/a)
4. Dentista (odontòleg)
5. Ginecòleg/oga (només dones)
6. Psiquiatre/a
7. Metge/essa d’una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia,
traumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)
8. Infermer/a
9. Llevador/a (només dona)
10. Treballador/a social
11. Fisioterapeuta
12. Psicòleg/oga
13. Quiropràctic/a
14. Osteòpata
15. Farmacèutic/a
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...)  En cas
afirmatiu, preguntar els següents:
16.1. Homeòpata
16.2. Acupuntor/a
16.3. Herborista
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.
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K. Atenció primària
Per a totes les persones entrevistades
33. Hi ha algun metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut ?
1. Sí
2. No

Les preguntes següents es refereixen al seu metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l’últim metge de
capçalera al que ha anat
34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?
1. Sí
2. No

35. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU-LES
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge/essa particular
5. Metge/essa escolar
6. Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.

36. El centre o lloc on l’atén aquest metge/essa és ... LLEGIU-LOS
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori....)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Un consultori de metge/essa particular
4. Un hospital
5. L’escola o institut
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

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

mesos

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

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

mesos

A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells
sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.
1. Sí, sens
dubte

2. És probable
que sí

3. És probable
que no

4. No, en
absolut

5. No ho
sap

0. NP*

40. Quan té un problema de salut nou, va al seu metge/essa
o centre abans d’anar a un altre lloc?
41. Quan el seu centre és obert i vostè es posa malalt/a, el/la
visita algú d’allà el mateix dia?
42. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar
ràpidament per telèfon si cal?
43. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de
telèfon on pot trucar quan està malalt/a?
44. Quan va al seu centre, l’atén sempre el mateix
metge/essa o infermer/a?
45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu
electrònic amb el metge/essa o infermer/a que el/la coneix
millor?
46. El seu metge/essa sap quins problemes són més
importants per a vostè?
47. Després d’anar a l’especialista, el seu metge/essa parla
habitualment amb vostè sobre com ha anat la visita?
48. Al seu centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de
salut mental (per exemple ansietat, depressió)?
49. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o
parent?

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

L. Atenció especialitzada ambulatòria
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia,
dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia,
reumatologia).
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50. Quin ha estat l’últim especialista que l’ha visitat /da durant els darrers 12 mesos ?
0. No l’ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos  passeu a la pregunta 56
1. Al·lergologia

6. Endocrinologia

11. Pneumologia

2. Aparell digestiu (de l’)

7. Nefrologia

12. Reumatologia

3. Cardiologia

8. Neurologia

13. Traumatologia

4. Cirurgia

9. Oftalmologia

14. Urologia

5. Dermatologia

10. Otorinolaringologia

15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la.
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51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? LLEGIU
Metge/essa de capçalera
El mateix especialista
3. Altres especialistes
4. Decisió pròpia
5. Altres. Especifiqueu-lo.

52. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria
A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
Metge/essa particular
Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.
53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... LLEGIU
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori...)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Una consulta d’un metge privat
4. Hospital
5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

54. Quin va ser el motiu de la consulta ? LLEGIU
1. Només per revisió o control de salut
2. Lesió per accident
3. Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut
4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita per al
mateix dia, anoteu 0.
dies

mesos

103

M. Atenció d’urgències
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d’urgències
56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat visitat/da o ha consultat un servei d’urgències ?
vegades

Si la resposta és 0  passeu a pregunta 59

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? LLEGIU-LOS
1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
4. Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència (ambulatori)
5. A un centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori d’urgències, CUAP)
6. A la consulta d’un metge o a un centre privat
7. Al seu domicili
8. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

58. Qui va prendre la decisió d’anar a aquest servei ? LLEGIU
1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants
2. El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori)
3. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
4. Un altre metge/essa o professional sanitari
5. Una altra persona. Especifiqueu-la.
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N. Hospitalitzacions
Per a totes les persones entrevistades
59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S’hi inclou si ha estat més de 24
hores en urgències.
vegades

Si la resposta és 0  passeu a pregunta 63

60. En l’últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU-LOS
1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa
4. Altre tipus. Especifiqueu-lo.

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

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU
1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d ’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d ‘afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d’altres persones o institucions
6. Altre. Especifiqueu-lo.

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica? Inclou cirurgia major ambulatòria i cesàries
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 65

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

mesos

105

O. Atenció mèdica no atesa
Per a totes les persones entrevistades
65. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 67

66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària? LLEGIU-LOS
1. No perdre hores de treball, por a perdre la feina
2. Haver de tenir cura d'un fill o malalt
3. Incapacitat física per desplaçar-se
4. Problemes de transport
5. No resolen el seu problema de salut
6. Li han donat hora de visita per a més endavant
7. No era prou greu
8. No s’ho podia permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica)
9. Ho va resoldre a la farmàcia
10. Té altres remeis curatius
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
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P. Pràctiques preventives
Per a totes les persones de 60 anys o més
67. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular quan comença la tardor?
1. Sí
2. No

Per a totes les persones entrevistades
68. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament?
1. Sí
2. No

69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada? LLEGIU
1. Fa menys d’un any
2. Fa entre 1 any i (menys de) 2
3. Fa entre 2 anys i (menys de) 3
4. Fa 3 anys o més
5. No se’n recorda
6. No se l’ha pres mai

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

71. S’ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida?
1. Si
2. No

 passeu a pregunta 73 (si és dona) o 79 (si és home)

72. S’ha fet la prova del VIH el darrer any?
1. Si
2. No

Si és home

  passeu a pregunta 79

Si la persona entrevistada és home  passeu a pregunta 77
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Només per a DONES
73. Es fa una mamografia (radiografia de la mama) periòdicament?
1. No, mai

 passeu a pregunta 75

2. Sí, cada any
3. Sí, cada 2 anys
4. Sí, més de cada 2 anys
5. De manera irregular
6. No recorda

 passeu a pregunta 75

74. La darrera mamografia se la va fer a través ....?
1. Del Programa de detecció precoç del càncer de mama (VA REBRE UNA CARTA)
2. Del ginecòleg/ga del Servei Català de la Salut
3. D’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
4. D’una assegurança privada concertada individualment o per la seva empresa
5. D’un metge/essa privat
6. Una altra situació. Especifiqueu-la.

Només per a dones que no es fan mamografies periòdicament o no ho recorda
75. Quin és el motiu principal per no fer-se mamografies periòdicament?
1. No té l’edat en que la mamografia està recomanada
2. No té temps
3. Per por al diagnòstic
4. Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar
5. No sap on les ha de fer
6. Es una prova molt cara
7. Ningú li ha dit que se’n hagi de fer
8. No ha rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de mama
9. Ja té un càncer de mama
10. Altres. Especifiqueu-lo.
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Per a totes les dones
76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament?
1. Sí
 passeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més)

2. No

3. No s’ha fet mai una citologia vaginal

 passeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més)

77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal?
1. Fa menys d’un any
2. Fa entre 1 any i (menys de) 2
3. Fa 2 o 3 anys
4. Fa 4 o 5 anys
5. Fa més de 5 anys
6. No se’n recorda

Només per a dones de menys de 55 anys
78. Actualment, està vostè embarassada?
1. Sí
2. No
3. No ho sap, no n’està segura

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària
Per a totes les persones entrevistades
79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja vostè diàriament?
racions

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

2. De 4 a 6 vegades

3. D’1 a 3 vegades

4. Cap vegada

1. Esmorzar abans de sortir de casa o quan s’aixeca
2. Esmorzar a mig matí

109

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar
81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada?
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

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

 passeu a pregunta 85

84. Amb quina freqüència ha passat això?
1. Gairebé cada més
2. Alguns mesos però no cada mes
3. Només 1 ó 2 mesos

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

86. En els últims 12 mesos, es va quedar vostè (o algun altre membre de la família) amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar?
1. Si
2. No
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R. Estils de vida: Activitat física
Per a totes les persones entrevistades
87. De les possibilitats que ara li llegiré, indiqui quina descriu millor l'activitat física que desenvolupa habitualment. LLEGIU
1. Està assegut/da durant la major part de la jornada
2. Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
3. La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
4. Fa una activitat que requereix un esforç físic important
5. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

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

Si no ha caminat cap dia  passeu a pregunta 90

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

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

Si no ha fet cap activitat vigorosa  passeu a pregunta 92

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

92. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva moderada en el TEMPS DE LLEURE, almenys 10 minuts
seguits? Exemples: anar en bicicleta, gimnàstica, aeròbic, córrer, tennis, natació, patinatge, golf, ball, ioga o similars
dies durant els darrers 7 dies

Si no ha fet cap activitat moderada  passeu a pregunta 94

93. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat moderada cada dia que ho ha fet?
minuts / dia
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S. Estils de vida: tabac
Per a totes les persones entrevistades
Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que la llar necessita.
94. De les següents situacions, quina descriu millor el seu comportament respecte al tabac (inclou cigarretes, cigars i pipes)? LLEGIU
1. Actualment no fuma gens
2. Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)
3. Actualment fuma cada dia

 passeu a pregunta 96

 passeu a pregunta 96

95. Abans, fumava vostè? LLEGIU
1. No ha fumat mai

 passeu a pregunta 103

2. Havia fumat menys d’un cop al dia durant 6 mesos o més

 passeu a pregunta 101

3. Havia fumat menys d’un cop al dia durant menys de 6 mesos

 passeu a pregunta 101

4. Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més

 passeu a pregunta 101

5. Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos

 passeu a pregunta 101

Només per a persones fumadores diàries i ocasionals
96. A quina edat va començar a fumar?
anys

97. Li ha aconsellat el seu metge deixar de fumar?
1. sí
2. No

98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12mesos?
1. sí
2. No

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

 passeu a pregunta 103

100. On li ha passat? Si li ha passat en més d’una ocasió, referiu-vos a l’última vegada
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1. A casa seva
2. A la feina
3. A casa d’una altra persona
4. A un cotxe / taxi / transport públic
5. A un restaurant
6. A un centre sanitari
7. A un altre centre públic
8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

 passeu a pregunta 101
Només per a persones exfumadores
101. A quina edat va començar a fumar?
anys

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

mesos

dies

Per a totes les persones entrevistades
103. Té vostè algun company de feina que fumi a prop seu en el seu lloc de treball, de manera que li arriba el fum del tabac?
1. Sí
2. No
3. No procedeix (no treballa o treballa sol/a)

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?
persones

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

2. Menys d’1 hora

3. D’1 a 4 hores

4. Més de 4 hores

1. Dies feiners, de dilluns a dijous
2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge

107. Ha utilitzat la cigarreta electrònica? LLEGIU
1. Sí, actualment
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2. Sí, però en el passat
3. Només ho ha provat
4. No ho ha provat mai

T. Estils de vida: alcohol i drogues
Per a totes les persones entrevistades
108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada ?
1. Menys de 30 dies
2. D’1 a 12 mesos
3. Mes d’un any
4. Mai ha pres una beguda alcohòlica

Ara li faré algunes preguntes sobre el seu consum de begudes alcohòliques durant els darrers 12 mesos
109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit ......................? LLEGIU Si
la persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 110
110. En un dia feiner en què ha begut ....................., LLEGIU quantes consumicions ha pres habitualment?
109. Freqüència consum dies feiners

1. Cap dia
feiner

2. Menys d’1
dia feiner per
mes

3. Un a 3 dies
feiners per
mes

4. Un dia
feiner per
setmana

5. Dos dies
feiners per
setmana

6. Tres dies
feiners per
setmana

7. Tots els
dies feiners

110. Nombre
habitual de
consumicions
(total diari)

1. Cervesa
2. Vi, cava o similars
3. Cigalons (carajillos),
vermut, xupitos i licors
afruitats
4. Whisky, conyac,
ginebra, vodka, rom,
aiguardents, combinats i
similars

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina freqüència ha consumit
..................? LLEGIU Si la persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 112
112. En un cap de setmana en què ha begut ...................... LLEGIU, i comptant el consum TOTAL de divendres, dissabte i diumenge, quantes
consumicions ha pres habitualment?
111. Freqüència consum caps de setmana

112. Nombre
habitual
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1. Mai

2. Menys d’1
cap de setmana
al mes

3. Un cap de
setmana al mes

4. Dos caps de
setmana al mes

5. Tres caps de
setmana al mes

6. Tots els caps
de setmana

consumicions
(total cap de
setmana)

1. Cervesa
2. Vi, cava o similars
3. Cigalons (carajillos),
vermut, xupitos i licors
afruitats
4. Whisky, conyac,
ginebra, vodka, rom,
aiguardents, combinats i
similars

113. Durant els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha pres 5 o més consumicions de begudes alcohòliques en una sola ocasió de consum?
1. Diàriament
2. Tres o 4 vegades per setmana
3. Una o 2 vegades per setmana
4. D’1 a 3 vegades al mes
5. Menys d’1 vegada al mes
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114. Ha pres alguna vegada a la vida, sense prescripció i sense finalitats mèdiques (finalitat lúdica), alguna de les substàncies següents?
115. (Només en cas afirmatiu) N’ha pres durant els últims 30 dies... ?
116. (Només en cas afirmatiu) A quina edat va començar a consumir... ?
114. N’ha pres alguna vegada a
la vida

115. N’ha pres en els darrers 30
dies

1. Si  P115

1. Si

2. No  P117

2. No

116. Edat en que
va començar per
primera vegada

1. Tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis
2. Cannabis, porros, maria, peta, herba, canut, xocolata,
matuja, grifa, merda, costo, hash
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu
4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a la tos
(Trramadol, adolonta, dolantina, pazital, pegats/”parches”
de morfina, codeïna, etc.)
5. Altres drogues

U. Context ambiental i mobilitat viària
Per a totes les persones entrevistades
117. Quan temps fa que viu en aquest domicili? Trieu el període de temps més adient
1. Tota la vida
119

☐

 passeu a pregunta

anys

mesos

dies

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

mesos

dies

Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del seu barri i la presència de zones verdes
119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp
o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.
dies de mitjana

120. Disposa d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 122

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?
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1. Sí
2. No

122. Pot veure des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?
1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt

123. Pot veure des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba?
0. NP (no treballa o no treballa fora de casa)
1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt
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124. Em pot dir fins a quin punt està d’acord o en desacord amb els següents aspectes del seu barri.
1. Molt d’acord

2. D’acord

3. Ni acord ni
en desacord

4. En desacord

5. Molt en
desacord

1.El seu barri te un trànsit molt intens
2.Hi ha molt soroll al seu barri
3.La violència es un problema al seu barri
4.El seu barri disposa d’una amplia oferta de botigues de fruita
i verdures
5.Al seu barri hi ha establiments de “fast food” (inclou
McDonals, Kentuky Fried Chiken, Burger King, pizzas per
emportar...)
6.El seu barri disposa d’instal·lacions per fer exercici físic
(gimnasos, piscina, etc.)

Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o divendres si ahir
era diumenge)
125. Ahir es va desplaçar......? LLEGIU cada mitjà de transport
126. Quan temps va invertir en total en cada tipus de transport? (sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de transport)
(Per exemple en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts fins a l’escola a recollir les criatures
+ 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)
125. S’ha desplaçat en
126. Minuts totals dia d’ahir
1. Sí

2.No

1. A peu
2. En autobús
3. En metro o tramvia
4. En tren
5. En motocicleta
6. En ciclomotor
7. En bicicleta
8. En cotxe
9. En un altre mitjà. Especifiqueu-lo.

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista
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Per a totes les persones entrevistades
127. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de...? (S’ha sentit molest, se li ha negat alguna cosa, ha estat assetjat
o s’ha sentit inferior)
1. Mai

2. Algunes vegades

3. Moltes
vegades

4. Constantment

8. NP

1. El seu sexe
2. La seva ètnia
3. La seva orientació sexual
4. El seu país d’origen
5. La seva discapacitat
6. Altres. Especifiqueu-lo.
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Ara li faré unes preguntes relacionades amb la conducta sexual. Estan pensades per recollir la diversitat de situacions en que es troben les
persones en aquest tema.
128. Amb quina de les següents afirmacions se sent vostè més identificat/da...? LLEGIU
1. Només m’atreuen persones del meu propi sexe
2. Habitualment m’atreuen persones del meu propi sexe, però alguna vegada m’atreu alguna persona de l’altre sexe
3. M’atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l’altre
4. Habitualment m’atreuen persones de l’altre sexe, però alguna vegada m’atreu alguna del meu propi sexe
5. Només m’atreuen persones de l’altre sexe

129. Des del punt de vista de la identitat sexual, pensa en vostè mateix/a com a...? LLEGIU
1. Heterosexual o “hetero” (col·loquial)
2. Homosexual, gai o lesbiana
3. Bisexual
4. Una altra situació. Especifiqueu-la.

130. Pensant en les relacions sexuals que ha tingut el darrer any, han estat... LLEGIU
0. No ha tingut relacions sexuals
1. Només amb dones
2. Mes sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes
3. Igual amb homes que amb dones
4. Més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones
5. Només amb homes

Per a totes les DONES entrevistades
Administrar el qüestionari en entorn segur, únicament si la parella de la dona no hi és present o, si està present, no està al cas de l’entrevista i no
pot veure les preguntes.
131. A continuació li mostraré unes preguntes relacionades amb un problema molt comú. Es preferible que aquestes preguntes les respongui
vostè mateixa en aquest qüestionari i me’l retorni quan acabi. Gràcies per la seva col·laboració.
1. Mai

2. A vegades

3. Moltes
vegades

4. No té
parella

1. En el darrer any, alguna vegada va rebre per part de la seva parella
actual mals tractaments emocionals (per exemple insults o humiliacions
davant d’altres persones, amenaces, prohibició de visitar familiars o
amics/gues)?
2. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella
actual mals tractaments físics (per exemple bofetades, empentes o
cops, etc.)?
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3. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella
actual mals tractaments sexuals (per exemple l’ha forçat a tenir
relacions sexuals quan no volia o l’ha fet fer algun acte sexual que
considerava desagradable, etc.)?
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X. Context familiar i de l'habitatge
Per a totes les persones entrevistades
A continuació li farem un seguit de preguntes sobre les persones que viuen amb vostè i sobre l’habitatge on resideix
132. Quantes persones viuen en aquesta casa de manera habitual? Comptant-hi la persona entrevistada

Persones

Si només hi viu una persona

 passeu a pregunta 142

Les preguntes següents s’han de contestar per a cada un dels membres de la llar seguint el model de la taula següent.
133. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb la persona entrevistada?

1. Persona entrevistada

5. Avi o àvia

9. Sogre o sogra

2. Fill o filla

6. Nét o neta

10. Gendre o nora

3. Espòs/osa o parella

7. Germà/ana

11. Altres familiars

4. Pare o mare

8. Cunyat/ada

12. Altres no familiars

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

135. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones? Comenceu per la persona entrevistada i continueu per la totalitat de les persones que viuen
de manera habitual a la llar
136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar (excepte la persona entrevistada)? LLEGIU
0. NP (menors de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?
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138. Alguna d’aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna
limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben
en aquesta situació. Inclosa la persona entrevistada.

Membre de la llar

133. Parentiu amb
la persona
seleccionada

134. Sexe

135. Edat

136 Situació laboral

137. Persona de
referència

138. Persona amb
necessitats especials

Persona
seleccionada
Membre 2
Membre 3
Membre 4
Membre 5
Membre 6
Membre 7
Membre 8

Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys ni més grans de 64, ni discapacitades  passeu a pregunta 142
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Només per a les persones que viuen amb menors de 15 anys i/o persones de 65 anys o més i/o persones discapacitades. Anoteu la resposta a la
taula següent
139. Qui s’ocupa principalment dels menors de 15 anys que viuen a la llar? LLEGIU
140. Qui s’ocupa principalment de les persones de 65 anys o més? LLEGIU
141. Qui s’ocupa principalment de les persones discapacitades ? LLEGIU

Persones no discapacitades
139. Menors de 15 anys

140. De 65 anys o més

141. Persones
discapacitades

1. Vostè sol/a (persona entrevistada)
2. La seva parella
3. Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella
4. A parts iguals entre vostè i la seva parella
5. Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella
8. Una persona contractada
9. Elles mateixes
10. Serveis socials
11. Una altra situació. Especifiqueu-la (pare, mare, germans, altres)


Per a totes les persones entrevistades
142. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?
1. Vostè sol/a (la persona entrevistada)
2. La seva parella
3. Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella
4. A parts iguals entre vostè i la seva parella
5. Vostè, compartint-ho seva amb algú altre que no és la parella
6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella
8. Una persona contractada
9. Els serveis socials
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10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

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

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

hores/un dia feiner

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

146. Vostè s’ocupa o ajuda a familiars, amics o veïns que viuen fora de la llar i que tenen problemes de salut, discapacitat o problemes derivats
de la seva avançada edat? S’exclou qualsevol tipus d’atenció que formi part de la seva professió, que faci a canvi d’una remuneració o com a
voluntari/a.
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 149

147. De quantes persones se n’ocupa?
persones

148. Aproximadament, quantes hores dedica SETMANALMENT a aquesta tasca d’atenció?
1. Menys de 20 hores a la setmana
2. De 20 a 49 hores a la setmana
3. 50 hores o més a la setmana
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Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica
Per a totes les persones entrevistades
Ara li farem unes preguntes sobre el seu habitatge i l’equipament amb que compta
149. Quin és el règim de tinença del seu habitatge? LLEGIU
1. De propietat (totalment pagat)  passeu a pregunta 151
2. De propietat (pagant hipoteca)
3. De lloguer normal (preu de mercat)
4. De lloguer social
5. En relloguer d’una part d’un pis
6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)
7. Cedit per familiars o amics

 passeu a pregunta 151

 passeu a pregunta 151

8. Una altra situació. Especifiqueu-la.

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

151. Té el seu habitatge algun dels següents problemes?
1. Sí

2. No

1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o
portes
2. Insectes i/o rates i similars
3. Fums, gasos o contaminació de l’aire o de l’exterior
4. Sorolls procedents de l’exterior

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

2. Ocasionalment

3. Mai

1. Aigua de l’aixeta sense filtrar
2. Aigua de l’aixeta filtrada
3. Aigua envasada
4. Aigua de fonts naturals

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

154. El seu habitatge disposa de...
155. En cas afirmatiu, l’utilitzen quan els cal?
154. En disposen
1. SÍ P155

155. L’utilitzen quan cal
2. No P156

1. SÍ

2. No

1. Calefacció: central o individual
2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple:
radiadors elèctrics, estufa de gas...)
3. Aire condicionat
4. Ascensor
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156. A la seva llar disposen de...
157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?
156. En disposen
1. SÍ P158

157. S’ho poden permetre
2. No P157

1. SÍ

2. No

1. Rentadora
2. Televisor en color
3. Telèfon (fix o mòbil)
4. Automòbil (s’hi inclou el cotxe d’empresa disponible per a ús personal)
5. Connexió a Internet

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

2. No

1. Anar de vacances, almenys una setmana l’any
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds
5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos càlids

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front als pagaments següents?
160. En cas afirmatiu, s’han endarrerit en el pagament d’algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?
159. Han tingut despesa

160. S’han endarrerit en el pagament

1. SÍ P160

1. Sí, només
una vegada

2. No P161

2. Sí, dues
vegades o més

3. No

1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge
principal
2. Compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els
préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el
sol·licitat per a la compra de l’habitatge principal)
3. Lloguer de l’habitatge principal
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció,
comunitat, etc.)

161. En els últims 12 mesos s’ha trobat en alguna d’aquestes situacions? LLEGIU
1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
3. Ha rebut l'ordre de desnonament
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4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
6. Una altra situació. Especifiqueu-la.

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la seva llar, com acostuma a arribar a final de mes?
1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat
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Z. Dades sociodemogràfiques
Per a totes les persones entrevistades
163. Centrant-nos en vostè, ens podria dir quin és el seu estat civil?
1. Solter/a
2. Casat/da
3. Vidu/vídua
4. Separat/da
5. Divorciat/da

164. Quina nacionalitat té?
1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. Especifiqueu quina
3. Estrangera. Especifiqueu quina o quines

165. Es considera vostè com a pertanyent a la comunitat gitana?
1. Sí
2. No

166. On va néixer?
1. Al mateix municipi de residència

 passeu a pregunta 168

2. A un altre municipi de Catalunya.
3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.
4. A l'estranger.

Especifiqueu municipi
Especifiqueu província

 passeu a pregunta 168
 passeu a pregunta 168

Especifiqueu país

Només per a les persones que han nascut fora d’Espanya
167. A quin any va arribar a Espanya?

Any

Per a totes les persones entrevistades
168. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?
1. No sap llegir ni escriure
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2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB
4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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169. Quina és la seva situació laboral actual?
1. Treballa

 passeu a pregunta 173

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

 passeu a pregunta 173

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

 passeu a pregunta 171

6. Estudiant

 passeu a pregunta 171

7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

 passeu a pregunta 171

8. Jubilat/da per raons d’edat

 passeu a pregunta 171

9. Jubilat/da de forma anticipada

 passeu a pregunta 171

10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

 passeu a pregunta 171

Només per a les persones que estan en situació d’atur
170. Quan temps porta aturat ininterrompudament?

Any

Només per a les persones que actualment no treballen (P169 = 3 a 10)
171. Malgrat que en l’actualitat no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?
1. Sí
2. No

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

Només per a les persones que actualment no treballen però havien treballat abans (P169 = 1 o 2 + P171=1)
172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?
1. Per motius de salut
2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes
incapacitades

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

3. Per ocupar-se de persones no dependents
9. Va haver de tancar el seu negoci
4. Per altres motius familiars
10. Per jubilació o pre-jubilació
5. Per canvi de lloc de residència
11. Per estudis
6. Per finalització de contracte
12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo

Per a totes les persones entrevistades EXCEPTE ELS JUBILATS I INCAPACITATS
173. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?
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1. Cap
2. L’actual vigent
3. Dos contractes
4. De 3 a 5
5. De 6 a10
6, D’11 a 20
7. Més de 20

Per a totes les persones entrevistades que treballen actualment o han treballat anteriorment
Ara li farem unes preguntes sobre la seva feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l’última que hagi tingut.
174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

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

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

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

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

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

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

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.
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177. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?
1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Només per a les persones que treballen actualment
178. El seu contracte és a temps complet o a temps parcial?
1. A temps complet  passeu a pregunta 180
2. A temps parcial

179. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball?.
1. Està estudiant
2. Per malaltia o incapacitat pròpia
3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat
4. Per altres obligacions familiars
5. Per altres obligacions personals
6. No ha pogut trobar treball de jornada completa
7. No vol un treball de jornada completa
8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

180. Quin tipus de jornada té a la seva feina (principal)? LLEGIU
1. Jornada partida
2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
4. Jornada contínua, a la nit
5. Torns
6. Jornada irregular o variable segons els dies
7. Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

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

182. A més del seu treball principal, té vostè algun altre treball remunerat?
1. Sí, habitual
2. Sí, ocasional
3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.
4. No

 passeu a pregunta 184

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

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

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

184. En general, es troba satisfet/a amb les seves condicions de treball? LLEGIU
1. Està molt satisfet/a
2. Està satisfet/a
3. Està insatisfet/a
4. Està molt insatisfet/a
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185. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns, si us plau, la freqüència amb què es troba en les següents
situacions
1. Mai

2. Algunes
vegades

3. Sovint

4.
Sempre

7. NP

1. Hi ha un volum de soroll que l’obliga a aixecar la veu per parlar amb altres
2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de
l'aire
3. Ha d’aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per
sobre
4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans
5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)
6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"
7. Ha de treballar massa
8. Té males relacions amb els seus companys/es
9. Té males relacions amb els seus superiors (nomes si té superiors)
10. Ha de treballar sol/a

186. Globalment i tenint en compte les condicions en que realitza el seu treball, s’ha sentit en estrès (tens/a, nerviós/osa, ansiós/osa o sense
poder dormir per problemes laborals? LLEGIU
1. Mai
2. Algunes vegades
3. Sovint
4. Sempre

187.Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb el treball domèstic i les responsabilitats familiars? LLEGIU
1. Mai
2. Algunes vegades
3. Sovint
4. Sempre
7. NP (no fa treball domèstic i/o no té responsabilitats domèstiques o familiars)

Si la persona de referència de la llar és la persona entrevistada i no té parella

 passeu a pregunta 195
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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
Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la seva parella
Enquestador/a: assenyaleu si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella
1. Persona de referència
2. Parella de la persona de referència

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar o de la seva parella?
1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB
4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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189. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa

 passeu a pregunta 191

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

 passeu a pregunta 191

3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilat/da per raons d’edat

 passeu a pregunta 191

9. Jubilat/da de forma anticipada  passeu a pregunta 191
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat abans?
1. Sí
2. No  passeu a pregunta 195

Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment
191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

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

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

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

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

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.
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194. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?
1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Per a totes les persones entrevistades
195. Aproximadament, quins són els seus ingressos nets mensuals? Mostreu targeta o llegiu intervals
01. No té ingressos

07. De 1.501 a 1.800 €

02. Menys de 300 €

08. De 1.801 a 3.000 €

03. De 301 a 600 €

09. De 3.001 a 6.000 €

04. De 601 a 900 €

10. Més de 6.000 €

05. De 901 a 1.200 €

88. No desitja contestar

06. De 1.201 a 1.500 €

99. No ho sap

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals
01. Menys de 6.000 €

07. De 30.001 a 54.000 €

02. De 6.001 a 9.000 €

08. De 54.001 a 90.000 €

03. De 9.001 a 12.000 €

09. Més de 90.000 €

04. De 12.001 a 15.000 €

88. No desitja contestar

05. De 15.001 a 18.000 €

99. No ho sap

06. De 18.001 a 30.000 €
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197. Tenen a la llar despesa d’electricitat o de gas?
198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat el paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)
199. Sap l’import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l’any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos
197. Te la despesa
1. Sí

2. No Fi

198. Amb quina periodicitat la paguen?
1. Mensual

2. Bimensual

3. Anual

4. Altres

199. Import en euros
(mitjana del període)

Electricitat
Gas o altres
combustibles

Autorització consentiment nou contacte
200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostè per fer-li algunes preguntes sobre la seva salut, podríem tornar a contactar amb
vostè?
1. Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema

 Finalitza entrevista si té menys de 18 anys

Només per a persones de 18 anys i més
201. Per finalitzar, voldríem saber si estaria d’acord en fer-se una anàlisi de sang, realitzada per professionals sanitaris, per tal d’obtenir una
analítica sobre els contaminants, en concret sobre els compostos orgànics persistents (substàncies químiques tòxiques, resistents a la
degradació, que s’acumulen en teixits d’éssers vius i que poden afectar la salut. L’anàlisi es realitzaria a l’Institut Municipal d’Investigació
Mèdica (IMIM) – Hospital del Mar.
1. Sí, estaria d’acord
2. No

 Finalitza entrevista

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

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de salut de Barcelona ja s’han
acabat.
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No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció
1. Facilita número de telèfon  anoteu-lo al full de mostra
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número
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Fitxa d’observació (a omplir per l’enquestador/a)
A. Hora de finalització de l’entrevista
Hora

B. Durada total de l’entrevista en minuts
minuts

C. Titular o substitut
1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari
1. General

 passeu a pregunta G

2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors  passeu a pregunta F

E. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s’ha emprat el qüestionari indirecte per a adults
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
2. Persona gran amb dificultats
3. Problemes d’idioma
4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
5. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

F. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l’entrevista ?
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte
1, Sí
2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
3. No, no estava al domicili

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

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

2. Alguna dificultat

3. Moltes dificultats

Català
Castellà

I. Presència de terceres persones durant l’entrevista
1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)
6. Altres familiars
7. Amics o veïns
8. Altres persones (relació desconeguda)

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. A la facilitat a donar respostes
2. Al grau de sinceritat
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K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l’entrevista
1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

M. Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada
1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremitgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.

N. A quina planta viu?
planta

O. Existeix algun tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens
automàtic?
1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d’escales dins del portal abans de l’ascensor o des de l’ascensor fins a la porta de l’habitatge sense rampa ni barana
adaptada ni cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?
1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu la persona entrevistada?
1. Correcte
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2. Deficient
3. Molt deficient

R. Comentaris o observacions
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Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.2 Qüestionari general indirecte (població de 15
anys i més)

Número de qüestionari (REGISTRE)
Secció Censal
Districte
Enquestador/a
Data de l’entrevista
Hora d’inici
Hora de finalització (en Observacions)
Titular
Tipus de qüestionari
Motiu qüestionari indirecte (en Observacions)
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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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Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a.......................... (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.

Sexe i edat
1. Anoteu el sexe de la persona seleccionada, és a dir de (... NOM)
1. Home
2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?

Dia

Mes

Any

A. Cobertura sanitària
Per a totes les persones entrevistades
3. Té [NOM....] dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? LLEGIU S’exclouen les mútues obligatòries
d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives. Les categories 1, 2 són excloents
1. Sí

2. No

1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)
2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei
Català de la Salut
3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
6. No té cap assegurança sanitària
7. Una altra situació. Especifiqueu-la.
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B. Estat de salut i qualitat de vida
Per a totes les persones entrevistades
A continuació, li farem unes preguntes referents a l’estat de salut de [NOM....]
4. 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

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

hores de son

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

quilos

149

7. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates?

centímetres

8. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor l’estat de salut de [... NOM] en el dia d'avui. LLEGIU PER GRUPS DE RESPOSTES DE 5
EN 5
1. No té problemes per caminar
2. Té problemes lleus per caminar.
3. Té problemes moderats per caminar.
4. Té problemes greus per caminar.
5. No pot caminar.

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a
2. Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a
3. Té problemes moderats per rentar-se o vestir- se sol/a
4. Té problemes greus per rentar-se o vestir- se sol/a
5. No pot rentar-se o vestir- se sol/a

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

1. No té dolor ni malestar
2. Té dolor o malestar lleu
3. Té dolor o malestar moderat
4. Té dolor o malestar fort
5. Té dolor o malestar extrem

1. No està ansiós/osa ni deprimit/ida
2. Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida
3. Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida
4. Està molt ansiós/osa o deprimit/ida
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5. Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida
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9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre 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/a: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona entrevistada marqui la xifra.
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Millor estat de
salut imaginable

100

El seu estat de salut AVUI

90

90

80

80

70

70

Marqui en el termòmetre quin és
el seu estat de salut en el dia
d’avui
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60

60

50

50

40

40

30

30
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20

20

10

10

0

Pitjor estat de salut
imaginable
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C. Morbiditat crònica
Per a totes les persones entrevistades
10. Ens podria dir si [... NOM] pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? LLEGIU

1. Sí

2. No

1. Pressió alta
2. Colesterol elevat
3. Diabetis
4. Anèmia
5. Al·lèrgies cròniques
6. Asma
7. Bronquitis crònica
8. Varices a les cames
9. Mala circulació de la sang
10. Migranya o mals de cap freqüents
11. Cataractes
12. Mal d'esquena crònic cervical
13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal
14. Artrosi, artritis o reumatisme
15. Osteoporosi
16. Problemes de pròstata (només homes)
17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d’orina)
18. Restrenyiment crònic
19. Morenes/hemorroides
20. Úlcera d'estómac o duodè
21. Problemes crònics de pell
22. Problemes de tiroides
23. Depressió i/o ansietat
24. Altres trastorns mentals
25. Embòlia/atac de feridura
26. Infart de miocardi
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27. Altres malalties del cor
28. Tumors malignes
29. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo
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D. Accidents
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les activitats habituals [... NOM] i/o que
hagin requerit assistència sanitària.
11. Durant els últims 12 mesos [... NOM] ha tingut algun accident com ara............? LLEGIU

Si no n’ha tingut cap  passeu a pregunta 14

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?
13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d’un, referir-se a l’últim
1. A dins de casa

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

2. A la feina o lloc de treball

7. A un centre esportiu

3. En un desplaçament durant la jornada laboral

8. A un altre lloc d'esbarjo

4. A l’escola o centre de formació

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

5. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de
formació

11. Accidents darrers 12 mesos
12. Vegades
1. Sí

2. No

13. Lloc de
l’accident

1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes d’una escala, d’una
cadira, etc.)
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)
3. Cremades
4. Cops
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)
6. Accident de trànsit com a vianant
7. Accident de trànsit en bicicleta
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle
10. Mossegades o agressions d’origen animal
11. Talls
12. Un altre. Especifiqueu-lo.

E. Ús de medicaments
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Per a totes les persones entrevistades
14. De la llista següent, quins medicaments ha pres [... NOM] durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir). En cas afirmatiu, li ha estat
receptat pel metge específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic o l’ha pres per iniciativa pròpia? LLEGIU

1. No

2. Sí, receptat pel metge
per a aquest cas
específic

3. Sí, aconsellat pel
farmacèutic/a

4. Sí, per iniciativa
pròpia

1. Medicaments com l’aspirina o similars per alleujar el dolor
i/o antiinflamatoris
2. Tranquil·litzants, sedants
3. Medicaments per a l’al·lèrgia
4. Antibiòtics (penicil·lina o altres)
5. Medicaments per a l'asma
6. Medicaments antidepressius
7. Medicaments per a la tensió arterial
8. Medicaments per al colesterol
9. Medicaments per al cor
10. Insulina o medicaments per a la diabetis
11. Medicaments per dormir
12. Medicaments per a l'estómac
13. Medicaments per a l’osteoporosi
14. Anticonceptius (només dones)
15. Medicaments per aprimar-se
16. Medicaments homeopàtics
17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries
18. Un altre medicament. Especifiqueu-lo

F. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos)
15. 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

16. 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?
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1. Sí
2. No

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i/o 16  passeu a pregunta 19
17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.)
1. Sí
2. No

G. Discapacitats
Per a totes les persones entrevistades
19. Té [... NOM] alguna limitació greu o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. Per exemple...
1. Sí

2. No

1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o
vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar,
cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d’una altra persona?

Si la persona seleccionada té menys de 65 anys  passeu a pregunta 32
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Només per a persones de 65 anys o més
20. 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?
21. Li ajuda algú a fer-ho?
20. Dificultat

1.Cap
dificultat

21. Ajut

2.Poca
dificultat

3.Força
dificultat

4. No pot
fer-ho

1. No li cal
ajut

2. L’ajuda
algú

3.Ningú
l’ajuda

1. Menjar i beure
2. Entrar i sortir del llit
3. Anar al “lavabo”
4. Vestir-se i desvestir-se
5. Banyar-se o dutxar-se
6. Afaitar-se (només homes)
7. Pentinar-se (només dones)
8. Controlar la micció i/o la defecació
9. Caminar
10. Pujar i baixar escales
11. Sortir al carrer
12. Agafar transports públics
13. Cuinar el seu menjar
14. Anar al mercat / fer la compra personal
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit,
rentar plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.)
16. Utilitzar el telèfon
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi)
o pagar rebuts
18. Prendre la medicació segons prescripció
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en
l’espai i el temps (per exemple, organitzar les
seves activitats)
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar
informacions recents (per exemple converses,
cites, etc.)

Si la persona no té cap tipus de limitació

 passeu a pregunta 32

22. A causa de la situació de [... NOM], durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)? En
cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?
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1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

23. A causa de la seva situació de [... NOM] , durant el darrer any ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador
social? En cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?
1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 ó 3 a la pregunta 21)
24. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment [... NOM]? NO LLEGIU
1. No rep ajut de ningú

 passeu a pregunta 32

2. De la parella

5. De persones contractades particularment

6. De personal dels serveis socials

3. D’altres familiars. Especificar:
4. De veïns o coneguts

7. De membres d'associacions d'ajuda
8. D’una altra persona. Especifiqueu-la.

25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona?
1. Home
2. Dona

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o
sociosanitaris, o les estades en un hospital
32. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha consultat o ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu
de la seva salut ? LLEGIU
1. Sí

2. No

1. Metge/essa de medicina general o de capçalera
2. Pediatre/a
3. Optometrista (òptic/a)
4. Dentista (odontòleg)

162

5. Ginecòleg/oga (només dones)
6. Psiquiatre/a
7. Metge/essa d’una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia,
traumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)
8. Infermer/a
9. Llevador/a (només dona)
10.Treballador/a social
11. Fisioterapeuta
12. Psicòleg/oga
13. Quiropràctic/a
14. Osteòpata
15. Farmacèutic/a
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...)  En cas
afirmatiu, preguntar els següents:
16.1. Homeòpata
16.2. Acupuntor/a
16.3. Herborista
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.

K. Atenció primària
Per a totes les persones entrevistades
33. Hi ha algun metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut
?
1. Sí
2. No

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l’últim metge de
capçalera al que ha anat
34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?
1. Sí
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2. No

35. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge particular
5. Metge/essa escolar
6. Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.

36. El centre o lloc on l’atén aquest metge/essa és ... LLEGIU
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori....)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Un consultori de metge/essa particular
4. Un hospital
5. L’escola o institut
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

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

mesos

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

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

mesos

A continuació li faré unes preguntes sobre el metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita
consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.
1. Sí, sens
dubte

2. És probable
que sí

3. És probable
que no

4. No, en
absolut

5. No ho
sap

0. NP*

40. Quan [... NOM] té un problema de salut nou, va al seu
metge/essa o centre abans d’anar a un altre lloc?
41. Quan el centre de [... NOM] és obert i vostè es posa
malalt/a, el/la visita algú d’allà el mateix dia?

164

42. Quan aquest centre és obert, el/la poden aconsellar
ràpidament per telèfon si cal?
43. Quan el centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on
pot trucar quan està malalt/a?
44. Quan [... NOM] va al centre, l’atén sempre el mateix
metge/essa o infermer/a?
45. Si [... NOM] té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per
correu electrònic amb el metge/essa o infermer/a que el/la
coneix millor?
46. El metge/essa de [... NOM] sap quins problemes són
més importants per a ell/a?
47. Després d’anar a l’especialista, el metge/essa parla
habitualment amb [... NOM] sobre com ha anat la visita?
48. Al centre de [... NOM] pot ser aconsellat/da sobre
problemes de salut mental (per exemple ansietat,
depressió)?
49. Recomanaria aquest metge/essa o centre a un amic o
parent?

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

L. Atenció especialitzada ambulatòria
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia,
dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia,
reumatologia).
50. Quin ha estat l’últim especialista que ha visitat a [... NOM] durant els darrers 12 mesos ?
0. No l’ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos  passeu a pregunta 56

1. Al·lergologia

6. Endocrinologia

11. Pneumologia

2. Aparell digestiu (de l’)

7. Nefrologia

12. Reumatologia

3. Cardiologia

8. Neurologia

13. Traumatologia

4. Cirurgia

9. Oftalmologia

14. Urologia

5. Dermatologia

10. Otorinolaringologia

15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la.

51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? LLEGIU
Metge/essa de capçalera
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El mateix especialista
3. Altres especialistes
4. Decisió pròpia
5. Altres. Especifiqueu-lo.

52. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria
A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
Metge/essa particular
Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.
53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... LLEGIU
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori...)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Una consulta d’un metge privat
4. Hospital
5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.
54. Quin va ser el motiu de la consulta? LLEGIU
1. Només per revisió o control de salut
2. Lesió per accident
3. Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut
4.Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Si li han donat visita per al mateix dia, anoteu 0.
dies

mesos

M. Atenció d’urgències
Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d’urgències
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56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades [... NOM] ha estat visitat/da o ha consultat un servei d’urgències?
vegades

Si la resposta és 0

 passeu a pregunta 59

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? LLEGIU
1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc.)
4. Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència (ambulatori)
5. A un Centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori d’urgències, CUAP)
6. A la consulta d’un metge o a un centre privat
7. Al seu domicili
8. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

58. Qui va prendre la decisió d’anar a aquest servei ? LLEGIU
1. La persona seleccionada o els seus familiars, i/o acompanyants
2. El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori)
3. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc.)
4. Un altre metge/essa o professional sanitari
5. Una altra persona. Especifiqueu-la.
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N. Hospitalitzacions
Per a totes les persones entrevistades
59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat [... NOM] ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S’hi inclou si hi ha estat
més de 24 hores en urgències.
vegades

Si la resposta és 0  passeu a pregunta 63

60. En l’últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU
1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa
4. Altre tipus. Especifiqueu-lo.

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

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU
1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d ’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d ‘afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d’altres persones o institucions
6. Altre. Especifiqueu-lo.

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica a [... NOM]? Inclou cirurgia major ambulatòria i cesàries).
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 65

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

mesos
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O. Atenció mèdica no atesa
Per a totes les persones entrevistades
65. Durant els últims 12 mesos ha tingut [... NOM] algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 77

66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària? LLEGIU
1. No perdre hores de treball, por a perdre la feina
2. Haver de tenir cura d'un fill o malalt
3. Incapacitat física per desplaçar-se
4. Problemes de transport
5. No resolen el seu problema de salut
6. Li han donat hora de visita per a més endavant
7. No era prou greu
8. No s’ho podia permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica)
9. Ho va resoldre a la farmàcia
10. Té altres remeis curatius
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
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Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària
Per a totes les persones entrevistades
79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja [... NOM] diàriament?

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet [... NOM] els àpats següents?
1. Cada dia

2. De 4 a 6 vegades

3. D’1 a 3 vegades

4. Cap vegada

1. Esmorzar abans de sortir de casa o quan s’aixeca
2. Esmorzar a mig matí

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar de [... NOM]
81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa de [... NOM] no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada?
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

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

 passeu a pregunta 85

84. Amb quina freqüència ha passat això?
1. Gairebé cada més
2. Alguns mesos però no cada mes
3. Només 1 ó 2 mesos

85. Durant els últims 12 mesos, [... NOM] (o algun altre membre de la família) alguna vegada ha menjat menys del que creu que hauria d’haver
menjat perquè no tenia suficient diners per menjar?
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1. Si
2. No

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

U. Context Ambiental i mobilitat viària
Per a totes les persones entrevistades
117. Quan temps fa que [... NOM] viu en aquest domicili? Trieu el període de temps més adient
1. Tota la vida
119

☐

 passeu a pregunta

anys

mesos

dies

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

mesos

dies
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Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del barri i la presència de zones verdes a on viu [... NOM]
119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp
o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.
dies de mitjana

120. Disposa [... NOM] d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 122

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?
1. Sí
2. No

122. Pot veure [... NOM] des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?
1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt

123. Pot veure [... NOM] des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba?
0. NP (no treballa o no treballa fora de casa)
1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt

124. Em pot dir fins a quin punt està d’acord o en desacord amb els següents aspectes del barri de [... NOM].
1. Molt d’acord

2. D’acord

3. Ni acord ni
en desacord

4. En desacord

5. Molt en
desacord

1.El barri de [... NOM] te un trànsit molt intens
2.Hi ha molt soroll al barri
3.La violència es un problema al barri
4.El barri disposa d’una amplia oferta de botigues de fruita i
verdures
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5.Al barri hi ha establiments de “fast food” (inclou McDonals,
Kentuky Fried Chiken, Burger King, pizzas per emportar...)
6.El barri disposa d’instal·lacions per fer exercici físic
(gimnasos, piscina, etc.)

173

Per a totes les persones entrevistades
Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets per [... NOM] en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o
divendres si ahir era diumenge)
125. Ahir, [... NOM] es va desplaçar......? LLEGIU cada mitjà de transport
126. Quan temps va invertir [... NOM] en total en cada tipus de transport? (sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de
transport) (Per exemple en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts fins a la escola a recollir
les criatures + 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)
125. S’ha desplaçat en
126. Minuts totals dia d’ahir
1. Sí

2.No

1. A peu
2. En autobús
3. En metro o tramvia
4. En tren
5. En motocicleta
6. En ciclomotor
7.En bicicleta
8. En cotxe
9. En un altre mitjà. Especifiqueu-lo.

174

X. Context familiar i de l'habitatge
Per a totes les persones entrevistades
A continuació li farem una sèrie de preguntes sobre les persones que viuen amb [NOM....] i l’habitatge on resideix.
132. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? Comptant-hi la persona seleccionada i, si hi viu, la persona
informadora

persones

Si la persona seleccionada viu sola

 passeu a pregunta 143

Les preguntes següents s’han de formular per a cada un dels membres de la llar on viu [NOM....] seguint el model de la taula següent.
133. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb [NOM....]?

1. Persona entrevistada

5. Avi o àvia

9. Sogre o sogra

2. Fill o filla

6. Nét o neta

10. Gendre o nora

3. Espòs/osa o parella

7. Germà/ana

11. Altres familiars

4. Pare o mare

8. Cunyat/ada

12. Altres no familiars

133a. Quina d’aquestes és la persona informadora? No l’anoteu si no viu a la llar
134. Cadascuna d’aquestes persones és home o dona?
1. Home
2. Dona

135. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones? Comenceu per la persona seleccionada i continueu per la totalitat de les persones que viuen
de manera habitual a la llar
136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar de [NOM....]? (excepte la persona seleccionada)? LLEGIU
0. NP (menors de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da
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137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?
138. Alguna d’aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna
limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en
aquesta situació. . Inclosa la persona entrevistada.

Membre de la llar

133. Parentiu amb la
persona seleccionada

134. Sexe

135. Edat

136 Situació laboral

137. Persona de
referència

138. Persona amb
necessitats especials

Persona
seleccionada
Persona
informadora
Membre 2
Membre 3
Membre 4
Membre 5
Membre 6
Membre 7

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

Si la persona informadora viu a la llar

 passeu a pregunta 149
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Només si la persona informadora no viu a la llar
Ara li faré unes preguntes a vostè (preguntes referides a la persona informadora)
QIA_1. Anoteu el sexe de la persona informadora sense preguntar-ho
1. Home
2. Dona

QIA_2. Quina edat té vostè?
anys

QIA_3. Quina relació té vostè amb [... NOM]?
1. Mare
2. Pare
3. Àvia
4. Avi
5. Espòs/osa o parella
6. Un altre familiar
7. Tutor o responsable no familiar
8. Una persona dels serveis socials
9. Una persona contractada

10. Una altra relació. Especifiqueu-la.

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica
Per a totes les persones entrevistades
Ara li farem unes preguntes sobre l’habitatge on viu [... NOM] i l’equipament amb que compta
149. Quin és el règim de tinença de l’habitatge on viu [... NOM]? LLEGIU
1. De propietat (totalment pagat)  passeu a pregunta 151
2. De propietat (pagant hipoteca)
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3. De lloguer normal (preu de mercat)
4. De lloguer social
5. En relloguer d’una part d’un pis
6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)
7. Cedit per familiars o amics

 passeu a pregunta 151

 passeu a pregunta 151

8. Una altra situació. Especifiqueu-la.

150. Quin import aproximat han pagat l’últim mes de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge on resideix [... NOM]?
euros

151. Té l’habitatge on viu [... NOM] algun dels següents problemes?
1. Sí

2. No

1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o
portes
2. Insectes i/o rates i similars
3. Fums, gasos o contaminació de l’aire o de l’exterior
4. Sorolls procedents de l’exterior

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitzen a casa de [... NOM] aigua de................ per beure?
1. Habitualment

2. Ocasionalment

3. Mai

1. Aigua de l’aixeta sense filtrar
2. Aigua de l’aixeta filtrada
3. Aigua envasada
4. Aigua de fonts naturals

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

habitacions

154. L’habitatge on viu [... NOM] disposa de...
155. En cas afirmatiu, l’utilitza quan li cal?
154. En disposa
1. SÍ P155

155. L’utilitza quan cal
2. No P156

1. SÍ

2. No

1. Calefacció: central o individual
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2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple:
radiadors elèctrics, estufa de gas...)
3. Aire condicionat
4. Ascensor

156. A la llar de [... NOM] disposen de...
157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?
156. En disposen
1. SÍ P158

157. S’ho poden permetre
2. No P157

1. SÍ

2. No

1. Rentadora
2. Televisor en color
3. Telèfon (fix o mòbil)
4. Automòbil (s’hi inclou el cotxe d’empresa disponible per a ús personal)
5. Connexió a Internet

158. A la llar de [... NOM] es poden permetre...
1. SÍ

2. No

1. Anar de vacances, almenys una setmana a l’any
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies?
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds
5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos càlids

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la llar de [... NOM], han hagut de fer front als pagaments següents?
160. En cas afirmatiu, s’han endarrerit en el pagament d’algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?
159. Han tingut rebuts

160. Han pogut fer front al pagament

1. SÍ P160

1. Sí, només
una vegada

2. No P161

2. Sí, dues
vegades o més

3. No

1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge
principal
2. Compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els
préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el
sol·licitat per a la compra de l’habitatge principal)
3. Rebut del lloguer de l’habitatge principal
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció,
comunitat, etc.)
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161. En els últims 12 mesos s’ha trobat [... NOM] en alguna d’aquestes situacions? LLEGIU
1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
3. Ha rebut l'ordre de desnonament
4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
6. Una altra situació. Especifiqueu-la.
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162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la llar de [... NOM] , com acostuma a arribar a final de mes?
1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat

Z. Dades sociodemogràfiques
Per a totes les persones entrevistades
163. Centrant-nos en [NOM....], ens podria dir quin és el seu estat civil ?
1. Solter/a
2. Casat/da
3. Vidu/vídua
4. Separat/da
5. Divorciat/da

164. Quina nacionalitat té [NOM....]?
1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. Especifiqueu quina.
3. Estrangera. Especifiqueu quina o quines.

165. Es considera [NOM....] com a pertanyent a la comunitat gitana?
1. Sí
2. No

166. On va néixer [NOM....]?
1. Al mateix municipi de residència

 passeu a pregunta 168
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Especifiqueu-lo

2. A un altre municipi de Catalunya.
3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.

Especifiqueu província

4. A l'estranger.

 passeu a pregunta 168
 passeu a pregunta 168

Especifiqueu país

Només per a les persones que han nascut fora d’Espanya
167. A quin any va arribar a Espanya?

Any

Per a totes les persones entrevistades
168. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de [NOM....]?
1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB
4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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169. Quina és la situació laboral principal actual de [NOM....]?
1. Treballa

 passeu a pregunta 173

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

 passeu a pregunta 173

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

 passeu a pregunta 171

6. Estudiant

 passeu a pregunta 171

7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

 passeu a pregunta 171

8. Jubilat/da per raons d’edat

 passeu a pregunta 171

9. Jubilat/da de forma anticipada

 passeu a pregunta 171

10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

 passeu a pregunta 171

Només per a les persones que estan en situació d’atur
170. Quan temps porta aturat ininterrompudament?

Any

Només per a les persones que actualment no treballen(aturats/des sense prestació, realitzen feines de la llar, estudiants o amb incapacitat)
171. Malgrat que en l’actualitat [NOM....] no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?
1. Sí
2. No

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

Només per a les persones que actualment no treballen però havien treballat abans (P171 = 1 o 2 + P173=1)
172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?
1. Per motius de salut
2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes
incapacitades

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

3. Per ocupar-se de persones no dependents
9. Va haver de tancar el seu negoci
4. Per altres motius familiars
10. Per jubilació o pre-jubilació
5. Per canvi de lloc de residència
11. Per estudis
6. Per finalització de contracte
12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo

Per a totes les persones entrevistades EXCEPTE ELS JUBILATS I INCAPACITATS
173. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?
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1. Cap
2. L’actual vigent
3. Dos contractes
4. De 3 a 5
5. De 6 a10
6, D’11 a 20
7. Més de 20

Per a totes les persones entrevistades que treballen actualment o han treballat anteriorment
Ara li farem unes preguntes sobre la seva feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l’última que hagi tingut.
174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) [NOM....]?

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

176. En quina situació es troba [NOM....] a la seva feina (o es trobava a l’última feina)? LLEGIU
1. Funcionari/a

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

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

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.
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177. Té [NOM....] (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?
1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Només per a les persones que treballen actualment
178. El contracte de [NOM....] és a temps complet o a temps parcial?
1. A temps complet  passeu a pregunta 180
2. A temps parcial

179. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el seu treball?.
1. Està estudiant
2. Per malaltia o incapacitat pròpia
3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat
4. Per altres obligacions familiars
5. Per altres obligacions personals
6. No ha pogut trobar treball de jornada completa
7. No vol un treball de jornada completa
8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

Només per a les persones que treballen actualment
180. Quin tipus de jornada té [NOM....] a la seva feina (principal)?
1. Jornada partida
2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
4. Jornada contínua, a la nit
5. Torns
6. Jornada irregular o variable segons els dies
7. Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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181. Habitualment quantes hores a la setmana treballa [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de
desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora
hores treballades en total durant l’última setmana treball principal

182. A més del seu treball principal, té [NOM....] algun altre treball remunerat?
1. Sí, habitual
2. Sí, ocasional
3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.
4. No

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

Només si té altres treballs, a més del principal
183. Habitualment quantes hores a la setmana treballa [NOM....] en altres treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de
30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

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

Si la persona de referència de la llar és la persona entrevistada i no té parella

 passeu a pregunta 195
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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
Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la seva parella
Enquestador/a: assenyaleu si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella
1. Persona de referència
2. Parella de la persona de referència

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar?
1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB
4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

189. Quina és la seva situació laboral actual?
1. Treballa

 passeu a pregunta 191

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

 passeu a pregunta 191

3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilat/da per raons d’edat

 passeu a pregunta 191

9. Jubilat/da de forma anticipada  passeu a pregunta 191
10. Una altra situació. Especifiqueu-la:
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190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat abans?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 195

Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment
191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

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

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

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

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

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.

194. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?
1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Per a totes les persones entrevistades
195. Aproximadament, quins són els ingressos nets mensuals de [NOM....]? Mostreu targeta o llegiu intervals
01. No té ingressos

07. De 1.501 a 1.800 €

02. Menys de 300 €

08. De 1.801 a 3.000 €
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03. De 301 a 600 €

09. De 3.001 a 6.000 €

04. De 601 a 900 €

10. Més de 6.000 €

05. De 901 a 1.200 €

88. No desitja contestar

06. De 1.201 a 1.500 €

99. No ho sap

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals
01. Menys de 6.000 €

07. De 30.001 a 54.000 €

02. De 6.001 a 9.000 €

08. De 54.001 a 90.000 €

03. De 9.001 a 12.000 €

09. Més de 90.000 €

04. De 12.001 a 15.000 €

88. No desitja contestar

05. De 15.001 a 18.000 €

99. No ho sap

06. De 18.001 a 30.000 €

197. Tenen a la llar despesa d’electricitat o de gas?
198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat el paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)
199. Sap l’import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l’any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos
197. Te la despesa
1. Sí

2. No Fi

198. Amb quina periodicitat la paguen?
1. Mensual

2. Bimensual

3. Anual

4. Altres

199. Import en euros
(mitjana del període)

Electricitat
Gas o altres
combustibles

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de salut de Barcelona ja s’han
acabat.
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No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció
1. Facilita número de telèfon  anoteu-lo al full de mostra
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número
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Fitxa d’observació (a omplir per l’enquestador/a)
A. Hora de finalització de l’entrevista
Hora

B. Durada total de l’entrevista en minuts
minuts

C. Titular o substitut
1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari
1. General

 passeu a pregunta G

2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors  passeu a pregunta F

E. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s’ha emprat el qüestionari indirecte per a adults
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
2. Persona gran amb dificultats
3. Problemes d’idioma
4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
5. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

F. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l’entrevista ?
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte
1, Sí
2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
3. No, no estava al domicili

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

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

2. Alguna dificultat

3. Moltes dificultats

Català
Castellà

I. Presència de terceres persones durant l’entrevista
1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)
6. Altres familiars
7. Amics o veïns
8. Altres persones (relació desconeguda)

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. A la facilitat a donar respostes
2. Al grau de sinceritat
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K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l’entrevista
1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

M. Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada
1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremitgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.

N. A quina planta viu?
planta

O. Existeix algun tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens
automàtic?
1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d’escales dins del portal abans de l’ascensor o des de l’ascensor fins a la porta de l’habitatge sense rampa ni barana
adaptada ni cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?
1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu la persona entrevistada?
1. Correcte
2. Deficient
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3. Molt deficient

R. Comentaris o observacions

Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.3 Qüestionari informador indirecte per a menors
(població menor de 15 anys)

Número de qüestionari (REGISTRE)
Secció Censal
Districte
Enquestador/a
Data de l’entrevista

194

Hora d’inici
Hora de finalització (en Observacions)
Titular
Tipus de qüestionari

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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Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a.......................... [NOM DEL NEN/A]. Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom
d’aquest nen/a, tot i que també li demanarem informació sobre les persones que viuen amb ell/a i l’habitatge on resideix.

Sexe i edat
1. Anoteu el sexe del nen/a
1. Home
2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?
Dia

Mes

Any

A. Cobertura sanitària
Per a tots els nens i nenes
3. El nen té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? LLEGIU S’exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball,
les escolars o les de federacions esportives.
1. Sí

2. No

1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)
2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de
la Salut
3. Mútua d’afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc)
6. No té cap assegurança sanitària
7. Una altra situació. Especifiqueu-la.

B. Estat de salut i qualitat de vida
Per a tots els nens i nenes
A continuació, li farem unes preguntes referents a l’estat de salut i el benestar de [... NOM]
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4. Com diria vostè que és la salut del nen/a en general? LLEGIU-HO
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament [... NOM]?
hores de son

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

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

centímetres

Només per a nens i nenes de 6 anys o més
Ara li farem unes preguntes sobre com s’ha trobat [... NOM] durant l’ÚLTIMA SETMANA
M1. Amb quina freqüència, durant la última setmana, diria vostè que el nen/a ... LLEGIU
Gens

Una mica

Moderadament

Molt

Moltíssim

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

1. ... s’ha sentit bé i en forma?

2. ... s’ha sentit ple/na d’energia?

3. ... s’ha sentit trist/a?

4. ... s’ha sentit sol/a?

5. ... ha tingut prou temps per a ell?

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

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

8. ... s’ha divertit amb els seus amics o amigues?
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Gens

Una mica

Moderadament

Molt

Moltíssim

Mai

Gairebé mai

Algunes vegades

Gairebé sempre

Sempre

9. ... li ha anat bé a l’escola?

10. ... ha pogut posar atenció?

C. Morbiditat crònica
Per a tots els nens i nenes
M2. El nen/a pateix o ha patit algun d’aquests trastorns que ara li llegiré? LLEGIU
1. Sí

2. No

1. Diabetis
2. Al·lèrgies cròniques
3. Asma
4. Bronquitis de repetició
5. Restrenyiment crònic
6. Otitis de repetició
7. Infeccions urinàries de repetició
8. Retard de creixement
9. Epilèpsia
10. Algun tipus de malformació congènita
11. Deficiència visual
12. Deficiència auditiva
13. Defecte de la parla
14. Algun trastorn o retard mental
15. Trastorn de conducta, hiperactivitat, dèficit d’atenció, etc.
16. Tumors malignes, leucèmia, limfoma, etc.
17. Convulsions febrils
18. Enuresi (es fa pipí al llit)
19. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo
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D. 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.
11. Durant els últims 12 mesos el nen/a ha tingut algun accident com ara......? LLEGIU
12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?
13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d’un, referir-se a l’últim
1. A dins de casa

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

3. En un desplaçament durant la jornada escolar

7. A un centre esportiu

4. A l’escola o centre de formació

8. A un altre lloc d'esbarjo

5. A la via pública anant o tornant del centre de formació

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

11. Accidents darrers 12 mesos
12. Vegades
1. Sí

P12

13. Lloc de l’accident

2. No

1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes d’una escala, d’una cadira,
etc.)
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)
3. Cremades
4. Cops
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)
6. Accident de trànsit com a vianant
7. Accident de trànsit en bicicleta
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle
10. Mossegades o agressions d’origen animal
11. Talls
12. Un altre. Especifiqueu-lo.

F. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos)
Només per a nens i nenes de 3 anys i més
15. Durant els últims 12 mesos, el nen/a ha tingut algun impediment o dificultat per anar a l'escola o centre docent per algun problema de salut crònic
(que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?
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1. Sí
2. No

Per a tots els nens i nenes
16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos el nen/a ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a
passejar, fer esport, jugar, etc. per algun problema de salut crònic?
1. Sí
2. No

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i 16  passeu a pregunta M3
17. Quin ha estat el problema de salut més important que ha causat a [...NOM] aquesta limitació?

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades,
intoxicacions, accident de trànsit, etc.)
1. Sí
2. No

G. Discapacitats
Només per a nens/es de 6 anys o més
M3. [...NOM] 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 activitats com ara llegir o escriure, sortir, menjar, rentar-se sols, etc.
1. Sí
2. No

Si el nen/a té 6 anys o més

 passeu a pregunta M5 (si té menys de 4 anys) o 32

Només per als menors de 6 anys
M4. Se li ha detectat cap trastorn a [... NOM] que li pugui originar en el futur alguna limitació o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les
seves activitats quotidianes?
1. Sí
2. No
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H. 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
M5. Respongui si és cert o no que, durant els últims 6 mesos, el nen/a ...
1. No és cert

2. És més o menys 3. És
cert
absolutament cert

01. Respecta els sentiments d’altres persones
02. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a durant molt de temps
03. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d’estómac o de nàusees
04. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, joguines etc.)
05. Té sovint atacs de nervis o és irascible
06. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a
07. Generalment és obedient, sol fer el que els adults li demanen
08. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat
09. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament
10. Està movent-se contínuament, dóna tombs sense parar
11. Té com a mínim un bon amic o amiga
12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els amenaça
13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar
14. En general, és estimat pels altres nens i nenes
15. Es distreu amb facilitat, no es concentra
16. Es posa nerviós/a en situacions noves, perd fàcilment la confiança en ell/a mateix/a
17. És amable amb nens/es més petits
18. Sovint menteix o enganya
19. És amenaçat o molestat per altres nens/es
20. Sovint s’ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres nens/es)
21. Pensa abans d’actuar
22. Roba coses de casa, de l’escola o d’altres llocs
23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es
24. Té moltes pors, s’espanta fàcilment
25. Acaba el que comença, té bona concentració
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J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos
Per a tots els nens i nenes
Les preguntes següents tracten sobre els contactes de [... NOM] amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o
sociosanitaris.
32. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut ?
LLEGIU
1. Sí

2. No

1. Metge/essa de medicina general o de capçalera
2. Pediatre/a
3. Optometrista (òptic/a)
4. Dentista (odontòleg)
6. Psiquiatre/a
7. Metge/essa d’una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, traumatologia,
endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)
8. Infermer/a
10. Treballador/a social
11. Fisioterapeuta
12. Psicòleg/oga
13. Quiropràctic/a
14. Osteòpata
15. Farmacèutic/a
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...)  En cas afirmatiu,
preguntar els següents:
16.1. Homeòpata
16.2. Acupuntor/a
16.3. Herborista
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.

Només per als nens i nenes que han anat al dentista (resposta Sí a P32_4)

M6. En relació a l’última visita al dentista, a quina modalitat d’assistència sanitària correspon? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut (sistema públic)
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
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4. Metge/essa particular
5. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la:

M7. Quins han estat els motius de salut dental pels que [... NOM] va anar al dentista la última vegada?
1. Sí

2. No

1. Revisió general de la boca
2. Neteja de la boca
3. Segellats, aplicació de fluor
4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)
5. Empastaments (obstruccions) per càries
6. Extracció d’alguna dent o queixal
7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis
8. Tractament de les genives
9. Ortodòncia (col·locació i/o seguiment d’aparell o sistema corrector)
10. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

K. Atenció primària
Per a tots els nens i nenes
33. Hi ha algun pediatra, 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

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l’últim metge de capçalera
al que ha anat [... NOM]
34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?
1. Sí
2. No

35. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge/essa particular
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5. Metge/essa escolar
6. Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.

36. El centre o lloc on l’atén aquest metge/essa és ... LLEGIU
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori....)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Un consultori de metge/essa particular
4. Un hospital
5. L’escola o institut
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

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

mesos

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

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

mesos

A continuació li faré unes preguntes sobre el metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita consells
sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.
1. Sí, sens
dubte

2. És probable
que sí

3. És probable
que no

4. No, en
absolut

5. No ho
sap

40. Quan [... NOM] té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre
abans d’anar a un altre lloc?
41. Quan el centre de [... NOM] és obert i es posa malalt/a, el/la visita algú d’allà el
mateix dia?
42. Quan el centre de [... NOM] és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per
telèfon si cal?
43. Quan el centre de [... NOM] és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar
quan el nen/a està malalt/a?
44. Quan porta el nen/a al seu centre, l’atén sempre el mateix metge/essa o
infermer/a?
45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic amb el
metge/essa o infermer/a que coneix millor el nen/a?
46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per al nen/a i la
seva família?
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M8. Alguna vegada ha hagut de portar el nen/a a un especialista o servei especialitzat?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta M10

M9. 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

5. No ho sap

112. El seu metge/metgessa anota habitualment alguna informació per a
l’especialista sobre el motiu de la visita?
113. Després de portar el nen/a a l’especialista, el seu metge/essa parla
habitualment amb vostè i el nen/a sobre com ha anat la visita?

M10. A continuació li mencionaré una sèrie 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

5. No ho sap

1. Vacunacions
2. Salut sexual o mètodes de control de natalitat
3. Assessorament per a problemes de salut mental o de conducta
4. Cosir un trau que necessita punts

Les següents preguntes plantegen diferents tipus de serveis de promoció i informació sanitària que els nois i noies poden haver rebut.
M11. En les visites al metge/essa o centre, es parla d’algun 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

5. No ho
sap

0. NP*

1. Sí, sens
dubte

2. És probable
que sí

3. És probable
que no

4. No, en
absolut

5. No ho
sap

0. NP*

1. Com mantenir el nen/a sa, com ara alimentació nutritiva o hores
de son necessàries
2. Com enfrontar-se als problemes de conducta del seu fill/a
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

M12. Per últim...

1. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a un amic o
parent amb fills?
2. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a algú que no
parli bé el català o el castellà?
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L. Atenció especialitzada ambulatòria
Per a tots els nens i nenes
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia,
aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia).
50. Quin ha estat l’últim especialista que ha visitat /da a [... NOM] durant els darrers 12 mesos ?
0. No l’ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos  passeu a pregunta 56

1. Al·lergologia

6. Endocrinologia

11. Pneumologia

2. Aparell digestiu (de l’)

7. Nefrologia

12. Reumatologia

3. Cardiologia

8. Neurologia

13. Traumatologia

4. Cirurgia

9. Oftalmologia

14. Urologia

5. Dermatologia

10. Otorinolaringologia

15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la.

51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? LLEGIU
1. Metge/essa de capçalera
2. El mateix especialista
3. Altres especialistes
4. Decisió pròpia
5. Altres. Especifiqueu-lo.

52. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? LLEGIU
1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge/essa particular
5. Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.
53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... LLEGIU
1. Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori...)
2. Un centre d’especialitats mèdiques
3. Una consulta d’un metge privat
4. Hospital
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5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.
54. Quin va ser el motiu de la consulta ? LLEGIU
1. Només per revisió o control de salut
2. Lesió per accident
3. Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut
4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar ?
dies

mesos

M. Atenció d’urgències
Per a tots els nens i nenes
56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat visitat/da o ha consultat un servei d’urgències ?
vegades

Si la resposta és 0  passeu a pregunta 59

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d’urgències
57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? LLEGIU
1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc.)
4. Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència (ambulatori)
5. A un Centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori d’urgències, CUAP)
6. A la consulta d’un metge o a un centre privat
7. Al seu domicili
8. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

58. Qui va prendre la decisió d’anar a aquest servei ? LLEGIU
1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants
2. El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori)
3. Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
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4. Un altre metge/essa o professional sanitari
5. Una altra persona. Especifiqueu-la.
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N. Hospitalitzacions
Per a tots els nens i nenes

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades [... NOM] ha estat ingressat/da en un hospital com a
mínim una nit ? S’hi inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. No compta l’estada hospitalària amb
motiu del seu naixement
 Si la resposta és 0  passeu a pregunta 63

vegades

60. En l’últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU
1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa
4. Altre tipus. Especifiqueu-lo.

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

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU
1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d ’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d ‘afiliació obligatòria amb prestació sanitària d’una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d’altres persones o institucions
6. Altre. Especifiqueu-lo.

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica ? Inclou cirurgia major ambulatòria
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 65

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

mesos
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O. Atenció mèdica no atesa
Per a tots els nens i nenes
65. Durant els últims 12 mesos [... NOM] ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no van demanar-la?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta M13

66. Per quin motiu principal no van demanar atenció sanitària? LLEGIU
1. Pèrdua d’ hores de treball dels pares o responsables
3. Incapacitat física per desplaçar-se
4. Problemes de transport
5. No resolen el seu problema de salut
6. Li han donat hora de visita per a més endavant
7. No era prou greu
8. No s’ho podien permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica)
9. Ho van resoldre a la farmàcia
10. Tenen altres remeis curatius
11. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
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P. Pràctiques preventives
Per a tots els nens i nenes
M13. [... NOM] ha rebut totes les vacunes que per la seva edat li toquen del calendari sistemàtic vigent (les que subministra gratuïtament el sistema
sanitari )? MOSTREU EL CALENDARI VACUNAL
1. Sí totes

passeu a pregunta M16

2. No

M14. Quina vacuna o vacunes va decidir no administrar a [... NOM]?
M15. Per quin motiu principal va decidir no administrar aquesta vacuna?
1. Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a)
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes)
9. Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària). Especifiqueu-lo.

M14. Vacunes

1. Sí

M15. Motiu

2. No

NS/NC

1. Diftèria
2. Polio
3. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
4. Hepatitis B
5. Meningococ C
6. Hepatitis A
7. Xarampió
8. Rubèola
9. Tètanus
10. Pertussis/Tos ferina
11. Paperes (parotiditis)
12. (Només a nenes nascudes entre 2002 i 2004) Virus del papil·loma humà
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13. (Només a nens i nenes nascuts/des entre 2002 i 2004) Varicel·la
14. Hi ha alguna vacuna no administrada però no recorda quina

Q. Estils de vida: Alimentació
Per a tots els nens i nenes
M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de la seva vida?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 79

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplements minerals o
medecines)?
Mesos

Dies

M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última vegada llet materna?
Mesos

Dies

7777. Encara rep llet materna
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79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja [... NOM] diàriament?
Racions diàries

777. Encara no pren fruita o verdura

Només per a nens i nenes de 3 anys i més
80. 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
2. Esmorzar a mig matí

M19. 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
2. ... begudes amb sucre, com ara refrescs amb
sucre
3. ... productes amb sucre, com pastes, donuts,
bollicaos, caramels
4. ... snacks o menjars salats, com ara patates
fregides, ganxets, galetes salades

Per a tots els nens i nenes
Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar
81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa de [... NOM] no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada?
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

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

 passeu a pregunta 85
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84. Amb quina freqüència ha passat això?
1. Gairebé cada més
2. Alguns mesos però no cada mes
3. Només 1 ó 2 mesos

85. Durant els últims 12 mesos, el nen/a (o algun altre membre de la família) ha menjat alguna vegada menys del que creu que hauria d’haver menjat
perquè no tenia suficient diners per menjar?
1. Si
2. No

86. En els últims 12 mesos, el nen/a (o algun altre membre de la família) es va quedar amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar?
1. Si
2. No
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R. Estils de vida: Activitat física
Només per a nens/es de 6 anys o més
M20. 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?
2. ... ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar molt?
3. ... ha corregut molt mentre jugava o feia esport?
4. ... ha tingut dificultat per caminar?
5. ... ha tingut dificultat per pujar escales
6. ... ha tingut dificultat per córrer?

Només per a nens i nenes de 3 anys o més
M21. Durant la setmana passada, quants dies va fer [NOM...] alguna de les següents activitats de lleure?
M22. En cas afirmatiu, durant quants minuts en total cada dia?
M21. Nombre de dies

M22. Minuts/dia

1. Activitats extra-escolars esportives
2. Activitats extra-escolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.)
3. Jugar al parc o al carrer

M23. Quants dies entre setmana, de dilluns a divendres, [NOM...] va ....? LLEGIU
M24. En cas afirmatiu, quantes hores diàries dedica de mitjana un dia entre setmana, de dilluns a divendres?
M25. I el cap de setmana (dissabte i diumenge), quants dies [NOM...] va...? LLEGIU
M26. En cas afirmatiu, quantes hores diàries dedica de mitjana un dia del cap de setmana?
De dilluns a divendres
M23. Dies (1-5)

Cap de setmana (dissabte i diumenge)
M24. Minuts/dia

M25. Dies (1-2)

M26. Minuts/dia

1. Mirar la televisió (inclou DVD)
2. Jugar amb la videoconsola
3. Utilitzar l’ordinador

M27. Quan el nen/a mira la televisió o DVD, juga amb la videoconsola o utilitza l’ordinador, acostuma a fer-ho acompanyat d’un adult o sota la seva
supervisió?
1. Sí
2. No
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M28. El nen/a disposa de televisió, videoconsola i/o ordinador propis a l’habitació?
1. Sí
2. No
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S. Estils de vida: tabac
104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?
persones

105. Fora de casa, quant temps al dia, de mitjana, passa [... NOM] en ambients carregats de fum de tabac durant els dies feiners?
106. I durant els caps de setmana?
1. Cap

2. Menys d’1 hora

3. D’1 a 4 hores

4. Més de 4 hores

1. Dies feiners, de dilluns a dijous
2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge

U. Context Ambiental i seguretat viària
Per a tots els nens i nenes
117. Quan temps fa que [... NOM] viu en aquest domicili ? Trieu el període de temps més adient
1. Tota la vida

☐

 passeu a pregunta 119

anys

mesos

dies

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

mesos

dies

Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del barri i la presència de zones verdes a on viu [... NOM]
119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp o a
altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.
dies de mitjana

120. Disposa [... NOM] d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?
1. Sí
2. No

 passeu a pregunta 122

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?
1. Sí
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2. No

122. Pot veure [... NOM] des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?
1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt
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124. Em pot dir fins a quin punt està d’acord o en desacord amb les següents aspectes del barri on viu el nen/a?.

1. Molt d’acord

2. D’acord

3. Ni acord ni en
desacord
(neutral)

4. En desacord

5. Molt en
desacord

1.El barri de [... NOM] te un trànsit molt intens
2.Hi ha molt soroll al barri
3.La violència es un problema al barri
4.El barri disposa d’una amplia oferta de botigues de fruita i verdures
5.Al barri hi ha establiments de “fast food” (inclou McDonals, Kentuky
Fried Chiken, Burger King, pizzas per emportar...)
6.El barri disposa d’instal·lacions per fer exercici físic (gimnasos,
piscina, etc.)

Per a tots els nens i nenes

M29. Durant l’últim MES, el nen/a ha anat en cotxe?
1. Sí
2. No

 passeu a la pregunta 134

M30. Quan el nen/a ha anat en cotxe, on ha viatjat habitualment?
1. Als seients del davant
2. Als seients del darrera

M31. Quan el nen/a ha anat en cotxe, 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
2. Coixí elevador + respatller
3. Cinturó de seguretat
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X. Context familiar i de l'habitatge
Per a tots els nens i nenes
A continuació li farem una sèrie de preguntes sobre les persones que viuen amb [NOM....] i l’habitatge on resideix.
132. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? Comptant-hi el nen/a i, si hi viu, la persona informadora

Persones

Les preguntes següents s’han de formular per a cada un dels membres de la llar on viu [... NOM] seguint el model de la taula següent.
133. Quin és el parentiu de cadascuna d’aquestes persones amb [NOM....]?

1. Persona entrevistada

5. Avi o àvia

11. Altres familiars

4. Pare o mare

7. Germà o germana

12. Altres no familiars
13. Parella del pare o de la mare

133a. Quina d’aquestes és la persona informadora? No l’anoteu si no viu a la llar
134. Cadascuna d’aquestes persones és home o dona?
1. Home
2. Dona

135. Quina edat té cadascuna d’aquestes persones?
136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar de [NOM....]? LLEGIU
0. NP (menor de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?
138. Alguna d’aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per
portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en aquesta situació.
Inclosa la persona entrevistada.
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Membre de la llar

133. Parentiu amb la
persona
seleccionada

134. Sexe

135. Edat

136 Situació laboral

137. Persona de
referència

138. Persona amb
necessitats especials

Menor
Persona informadora
Membre 3
Membre 4
Membre 5
Membre 6
Membre 7
Membre 8
Membre 9
Membre 10

143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?
1. Sí
2. No
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M32. És vostè la persona que s'ocupa principalment de la cura del nen/a? En cas afirmatiu, se n’ocupa majoritàriament sol/a o rep ajut d'altres
persones?
1. Sí, majoritàriament sol/a

 passeu a pregunta M34 (si la persona informadora no viu a la llar) o 149(si hi viu)

2. Sí, amb ajut d'altres persones  passeu a pregunta M34 (si la persona informadora no viu a la llar) o 149 (si hi viu)
3. No se n'ocupa habitualment
4. Una altra opció. Especifiqueu-la.

Només per a les persones informadores que no s’ocupen habitualment de la cura del nen o nena
M33. Qui és la persona que s’ocupa principalment de la cura del nen/a?
1. Pare
2. Mare
3. Parella de la mare
4. Parella del pare
5. Germà
6. Germana
7. Avi
8. Àvia
9. Un altre familiar. Especifiqueu-lo.
10. Una altra persona no familiar. Especifiqueu-la.

Si la persona informadora viu a la llar

 passeu a pregunta 151

Només si la persona informadora NO viu a la llar
Ara li faré unes preguntes a vostè (preguntes referides a la persona informadora)
M34.. Anoteu, sense demanar-ho, el sexe de la persona informadora
1. Home
2. Dona

M35.. Quina edat té vostè?
anys

M36.. Quina relació de parentiu té amb [...NOM]?
1. Pare
2. Mare
3. Parella de la mare
4. Parella del pare
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5. Germà o germana
6. Avi o àvia
7. Un altre familiar. Especifiqueu-lo.
8. Una altra relació. Especifiqueu-la.

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica
Per a tots els nens i nenes
Ara li farem unes preguntes sobre l’ habitatge on viu [... NOM] i l’equipament amb que compta
149. Quin és el règim de tinença de l’habitatge on viu [... NOM]? LLEGIU
1. De propietat (totalment pagat)  passeu a pregunta 151
2. De propietat (pagant hipoteca)
3. De lloguer normal (preu de mercat)
4. De lloguer social
5. En relloguer d’una part d’un pis
6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)
7. Cedit per familiars o amics

 passeu a pregunta 151

 passeu a pregunta 151

8. Una altra situació. Especifiqueu-la.

150. Quin import aproximat han pagat l’últim mes de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge on resideix [... NOM]?
euros

151. Té l’habitatge on viu [... NOM] algun dels següents problemes?
1. Sí

2. No

1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes
2. Insectes i/o rates i similars
3. Fums, gasos o contaminació de l’aire o de l’exterior
4. Sorolls procedents de l’exterior

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitzen a casa de [... NOM] aigua de................ per beure?
1. Habitualment

2. Ocasionalment

3. Mai
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1. Aigua de l’aixeta sense filtrar
2. Aigua de l’aixeta filtrada
3. Aigua envasada
4. Aigua de fonts naturals

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

habitacions

154. L’habitatge on viu [... NOM] disposa de...
155. En cas afirmatiu, l’utilitzen quan els cal?
154. En disposen
1. SÍ P155

155. L’utilitzen quan cal
2. No P156

1. SÍ

2. No

1. Calefacció: central o individual
2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple: radiadors
elèctrics, estufa de gas...)
3. Aire condicionat
4. Ascensor

156. A la llar de [... NOM] disposen de...
157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?
156. En disposen
1. SÍ P158

157. S’ho poden permetre
2. No P157

1. SÍ

2. No

1. Rentadora
2. Televisor en color
3. Telèfon (fix o mòbil)
4. Automòbil (s’hi inclou el cotxe d’empresa disponible per a ús personal)
5. Connexió a Internet

158. A la llar de [... NOM] es poden permetre...
1. SÍ

2. No

1. Anar de vacances, almenys una setmana l’any
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds
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5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos càlids
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159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la llar de [... NOM], han hagut de fer front als pagaments següents?
160. En cas afirmatiu, s’han endarrerit en el pagament d’algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?

159. Han tingut rebuts

160. Han pogut fer front al pagament

1. SÍ P160

1. Sí, només
una vegada

2. No P161

2. Sí, dues
vegades o més

3. No

1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge principal
2. Compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els préstecs
hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la
compra de l’habitatge principal)
3. Lloguer de l’habitatge principal
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat,
etc.)

161. En els últims 12 mesos s’ha trobat en alguna d’aquestes situacions? LLEGIU
1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
3. Ha rebut l'ordre de desnonament
4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
6. Una altra situació. Especifiqueu-la.

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la llar de [... NOM] , com acostumen a arribar a final de mes?
1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat

Z. Dades sociodemogràfiques
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Per a tots els nens i nenes
164. Quina nacionalitat té el nen/a?
1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. Especifiqueu quina
3. Estrangera. Especifiqueu quina o quines

165. Considera que [NOM....] pertany a l’ètnia gitana?
1. Sí
2. No

166. On va néixer el nen/a?
1. Al mateix municipi de residència

 passeu a pregunta M37

2. A un altre municipi de Catalunya.
3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.
4. A l'estranger.

Especifiqueu-lo
Especifiqueu província

 passeu a pregunta M37
 passeu a pregunta M37

Especifiqueu país

Només per als menors que han nascut fora d’Espanya
167. A quin any va arribar a Espanya el nen/a?

Any d’arribada

228

Per a tots els nens i nenes
M37. El nen/a està escolaritzat o va a l’escola bressol o guarderia?
1. El porten a l’escola bressol o guarderia

 passeu a pregunta M39

2. Està escolaritzat
3. No va a la guarderia ni a escola

 passeu a pregunta M39

4. Una altre opció. Especifiqueu-la.

M38. Quin curs fa [...NOM]?
1. Educació infantil (P3, P4 o P5)
2. Educació primària cicle inicial (1r o 2n)
3. Educació primària cicle mitjà (3r o 4t)
4. Educació primària cicle superior (5è o 6è)
5. Educació secundària obligatòria (ESO)
6. Educació especial
7. Un altre curs. Especifiqueu-lo.

A continuació li farem unes preguntes referides a la mare i al pare de (... NOM) (encara que no visquin a la mateixa llar) Ens referim al pare i mare
biològics o legals (en cas d’adopcions)

Mare o progenitor 1

Pare o progenitor 2

M39. On va néixer la mare del nen/a?

M58. On va néixer el pare del nen/a?

1. A Catalunya
2. A la resta d'Espanya

 passeu a pregunta M41 o M42
 passeu a pregunta M41 o M42

3. Fora d’Espanya. Especifiqueu país.

1. A Catalunya

 passeu a pregunta M60 o M61

2. A la resta d'Espanya  passeu a pregunta M60 o M61
3. Fora d’Espanya. Especifiqueu país.

Només si la mare i/o el pare han nascut fora d’Espanya
M40. A quin any va arribar la mare a Espanya?
Any d’arribada

M59. A quin any va arribar el pare a Espanya?
Any d’arribada

Només si la mare i/o el pare no viuen a la llar de manera habitual
M41. Abans ens ha dit que la mare no viu a la llar de [... NOM]. On viu
de manera habitual?

M60. Abans ens ha dit que el pare no viu a la llar de [... NOM]. On viu
de manera habitual?

1. Viu a Barcelona

1. Viu a Barcelona

2. Viu en un altre municipi de Catalunya

2. Viu en un altre municipi de Catalunya
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3. Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya

3. Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya

4. Viu a l’estranger

4. Viu a l’estranger

5. Ha mort

5. Ha mort

6. Una altra situació. Especifiqueu-la.

6. Una altra situació. Especifiqueu-la.

M42. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la mare del nen/a?

M61. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del pare del nen/a?

1. No sap llegir ni escriure

1. No sap llegir ni escriure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i
enginyeria

9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i
enginyeria

10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent

10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

Si la mare és morta  passeu a pregunta M58

Si el pare és mort  passeu a pregunta 188 o195

M43. Quina és la situació laboral actual de la mare?

M62. Quina és la situació laboral actual del pare?

1. Treballa

 passeu a pregunta M47

1. Treballa

 passeu a pregunta M66

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos  passeu a M47

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos  passeu a M66

3. Aturada amb subsidi/prestació

3. Aturat amb subsidi/prestació

4. Aturada sense subsidi/prestació

4. Aturat sense subsidi/prestació

5. Feines de la llar

 passeu a pregunta M45

5. Feines de la llar

 passeu a pregunta M64

6. Estudiant

 passeu a pregunta M45

6. Estudiant

 passeu a pregunta M64
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7. Incapacitada o invalidesa permanent  passeu a pregunta M45
8. Jubilada per raons d’edat

 passeu a pregunta M45

9. Jubilada de forma anticipada  passeu a pregunta M45
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

 passeu a pregunta M45

7. Incapacitat o invalidesa permanent  passeu a pregunta M64
8. Jubilat per raons d’edat

 passeu a pregunta M64

9. Jubilat de forma anticipada  passeu a pregunta M64
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

 passeu a pregunta M64

Només si la mare i/o el pare estan en situació d’atur
M44. Quan temps porta aturada ininterrompudament?

M63. Quan temps porta aturat ininterrompudament?

Mesos

Mesos

Només si la mare i/o el pare no treballen actualment
M45. Malgrat que la mare no treballa remuneradament en l’actualitat,
havia treballat abans de forma remunerada?

M64. Malgrat que el pare no treballa remuneradament en l’actualitat,
havia treballat abans de forma remunerada?

1. Sí

1. Sí

2. No  passeu a pregunta M58

2. No  passeu a pregunta 188 o 196 (si el pare i/o la mare són persona de referència de
la llar)

Només si la mare i/o el pare no treballen actualment però havien treballat abans (M43 = 1 o 2 + M45=1)
M46. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

M65. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

1. Per motius de salut

1. Per motius de salut

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

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

3. Per ocupar-se de persones no dependents

3. Per ocupar-se de persones no dependents

4. Per altres motius familiars

4. Per altres motius familiars

5. Per canvi de lloc de residència

5. Per canvi de lloc de residència

6. Per finalització de contracte

6. Per finalització de contracte

7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa

7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa

8. Per acomiadament

8. Per acomiadament

9. Va haver de tancar el seu negoci

9. Va haver de tancar el seu negoci

10. Per jubilació o prejubilació

10. Per jubilació o prejubilació

11. Per estudis

11. Per estudis

12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo.

12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo.

Per a totes les mares i pares EXCEPTE JUBILATS I INCAPACITATS
M47. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?

M66. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?

1. Cap

1. Cap

2. L’actual vigent

2. L’actual vigent

231

3. Dos contractes

3. Dos contractes

4. De 3 a 5

4. De 3 a 5

5. De 6 a10

5. De 6 a10

6, D’11 a 20

6, D’11 a 20

7. Més de 20

7. Més de 20

Només si la mare i/o el pare treballen actualment o han treballat anteriorment
Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no
treballa, sobre l’última que hagi tingut.

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

M48. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o
treballava) la mare?

M67. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o
treballava) el pare?

M49. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) la mare?

M68. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el pare?
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M50. En quina de les següents situacions es troba la mare (o es trobava
a la seva última feina)?

M69. En quina de les següents situacions es troba el pare (o es trobava a
la seva última feina)?

01. Funcionària

01. Funcionària

02. Assalariada amb contracte indefinit

02. Assalariada amb contracte indefinit

03..Contracte temporal de menys de 6 mesos

03..Contracte temporal de menys de 6 mesos

04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

04. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

05. Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

06. Contracte temporal de 2 anys i més

06. Contracte temporal de 2 anys i més

07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o
similar)

07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o
similar)

08. Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT)

08. Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT)

09. Treballa sense contracte

09. Treballa sense contracte

10. Autònoma o professional sense assalariats

10. Autònoma o professional sense assalariats

11. Empresària amb menys de 10 treballadors

11. Empresària amb menys de 10 treballadors

12. Empresària amb 10 o més treballadors

12. Empresària amb 10 o més treballadors

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.

M51. La mare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec?

M70. El pare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec?

1. No

1. No

2. Sí, d'1 a 4 persones

2. Sí, d'1 a 4 persones

3. Sí, de 5 a 10 persones

3. Sí, de 5 a 10 persones

4. Sí, d'11 a 20 persones

4. Sí, d'11 a 20 persones

5. Sí, més de 20 persones

5. Sí, més de 20 persones

Només si la mare i/o el pare treballen actualment
M52. El contracte de la mare és a temps complet o a temps parcial?

M71. El contracte del pare és a temps complet o a temps parcial?

1. A temps complet  passeu a pregunta M54

1. A temps complet  passeu a pregunta M73

2. A temps parcial

2. A temps parcial

M53. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el
seu treball?.

M72. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el
seu treball?.

1. Està estudiant

1. Està estudiant

2. Per malaltia o incapacitat pròpia

2. Per malaltia o incapacitat pròpia

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

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

4. Per altres obligacions familiars

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

5. Per altres obligacions personals

6. No ha pogut trobar treball de jornada complerta

6. No ha pogut trobar treball de jornada complerta

7. No vol un treball de jornada complerta

7. No vol un treball de jornada complerta

8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

M54. Quin tipus de jornada té la mare de [NOM....] a la seva feina
(principal)?

M73. Quin tipus de jornada té el pare de [NOM....] a la seva feina
(principal)?

1. Jornada partida

1. Jornada partida

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

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

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

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

4. Jornada contínua, a la nit

4. Jornada contínua, a la nit

5. Torns

5. Torns

6. Jornada irregular o variable segons els dies

6. Jornada irregular o variable segons els dies

7. Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa

7. Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa

8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

M55. Habitualment quantes hores a la setmana treballa la mare de [NOM....]
en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de
desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir
fins la següent hora

M74. Habitualment quantes hores a la setmana treballa el pare de [NOM....]
en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de
desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir
fins la següent hora
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M56. A més del seu treball principal, té la mare algun altre treball
remunerat?

M75. A més del seu treball principal, té el pare algun altre treball
remunerat?

1. Sí, habitual

1. Sí, habitual

2. Sí, ocasional

2. Sí, ocasional

3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.

3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.

4. No

4. No

 passeu a pregunta M58

 passeu a pregunta 188 o 196 (si el pare i/o la mare són persona de referència

de la llar)

Només si té altres treballs, a més del principal
M57. Habitualment quantes hores a la setmana treballa la mare en altres
treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de 30
minuts o més arrodonir fins la següent hora

M76. Habitualment quantes hores a la setmana treballa el pare en altres
treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de 30
minuts o més arrodonir fins la següent hora

Si la persona de referència de la llar és la mare o el pare  passeu a pregunta 196

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar
Només si el nen/a no viu ni amb la mare ni el pare o si aquests no són la persona de referència
Enquestador/a: assenyaleu si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella
1. Persona de referència
2. Parella de la persona de referència

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar?
1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB
4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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189. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa

 passeu a pregunta 191

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

 passeu a pregunta 191

3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilat/da per raons d’edat

 passeu a pregunta 191

9. Jubilat/da de forma anticipada  passeu a pregunta 191
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.

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

 passeu a pregunta 196
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Només per a les persones de referència que treballen o han treballat anteriorment
191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

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

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

8. Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

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

13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.

194. Té (o tenia a l’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

Per a tots els nens i nenes
196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals
01. Menys de 6.000 €

07. De 30.001 a 54.000 €

02. De 6.001 a 9.000 €

08. De 54.001 a 90.000 €

03. De 9.001 a 12.000 €

09. Més de 90.000 €

04. De 12.001 a 15.000 €

88. No desitja contestar

05. De 15.001 a 18.000 €

99. No ho sap

06. De 18.001 a 30.000 €

197. Tenen a la llar despesa d’electricitat o de gas? (no estan inclosos en el rebut del lloguer, per exemple)
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198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat la paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)
199. Sap l’import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l’any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos
197. Te la despesa
1. Sí

2. No Fi

198. Amb quina periodicitat la paguen?
1. Mensual

2. Bimensual

3. Anual

4. Altres

199. Import en euros (mitjana
del període)

Electricitat
Gas o altres combustibles
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AA. Estat de salut de la persona informadora
Per a totes les persones informadores
Per finalitzar l'entrevista li farem ara unes preguntes referides a la seva salut, a la de vostè
M77. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, contesti la resposta que més s’acosta al
que sent o ha sentit recentment
1

Sí

2

Sí

millor que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

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

1

No

2

No

en absolut
Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

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

1

Sí

2

Sí

més útil que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys útil que habitualment

4

No

molt menys útil que habitualment

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

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

4. S’ha sentit capaç de prendre decisions?

1

N
o

2

N
o

en absolut

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

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

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

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus
problemes?

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

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?

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

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

1

Sí

2

Sí

més capaç que habitualment
No

igual que habitualment

3

No

menys capaç que habitualment

4

No

molt menys capaç que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment

1

N
o

2

N
o

en absolut

Sí

no més que habitualment

3

Sí

una mica més que habitualment

4

Sí

molt més que habitualment
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12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les
circumstàncies?

1

Sí

2

Sí

més que habitualment
No

aproximadament el mateix que habitualment

3

No

menys que habitualment

4

No

molt menys que habitualment

Autorització consentiment nou contacte
200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostès per fer-li algunes preguntes sobre la salut de [NOM....], podríem tornar a contactar amb
vostè?
1. Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema
3. La persona informadora no és la mare, el pare o no té capacitat legal per donar el consentiment  finalitzar entrevista

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

No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció
1. Facilita número de telèfon (introduir-lo)
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número
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Fitxa d’observació (a omplir per l’enquestador/a)
A. Hora de finalització de l’entrevista
Hora

B. Durada total de l’entrevista en minuts
minuts

C. Titular o substitut
1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari
1. General

 passeu a pregunta G

2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors  passeu a pregunta F

E. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s’ha emprat el qüestionari indirecte per a adults
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
2. Persona gran amb dificultats
3. Problemes d’idioma
4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
5. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.

F. (Només si s’ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l’entrevista ?
0. No s’ha utilitzat qüestionari indirecte
1, Sí
2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
3. No, no estava al domicili

G. En quina llengua s’ha desenvolupat l’entrevista?
1. Català
2. Castellà
3. Català i castellà combinats
4. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
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H. La persona entrevistada, ha tingut algun problema de comprensió o d’expressió en la llengua en què s’ha realitzat l’entrevista?
1. Cap dificultat

2. Alguna dificultat

3. Moltes dificultats

Català
Castellà

I. Presència de terceres persones durant l’entrevista
1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)
6. Altres familiars
7. Amics o veïns
8. Altres persones (relació desconeguda)

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. A la facilitat a donar respostes
2. Al grau de sinceritat
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K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l’entrevista
1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.

M. Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada
1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremitgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. Especifiqueu-lo.

N. A quina planta viu?
planta

O. Existeix algun tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici, sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?
1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d’escales dins del portal abans de l’ascensor o des de l’ascensor fins a la porta de l’habitatge sense rampa ni barana adaptada ni
cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?
1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu la persona entrevistada?
1. Correcte
2. Deficient
3. Molt deficient
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R. Comentaris o observacions

245

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

A4.4 Qüestionari CAPI
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LOTE

TITULAR

1

[LOTE]

SUBSTITUT

2

__________
Filtros:
Número de referència (nº hoja)

Si NO TITULAR=(2) ir a la siguiente

[NUM]

INDICAR NUMERO DE SUSTITUT

__________

[NUM_SUBSTITUT]
S1

1

Codi enquestador

S2

2

[ENQ]

S3

3

__________

S4

4

S5

5

Districte

S6

6

[DISTR]

S7

7

1. Ciutat Vella 1

S8

8

2. L'Eixample

S9

9

S10

10

S11

11

2

3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts

3

4

5. Sarrià-Sant Gervasi 5

...

6. Gràcia

S30......................................................................................
30

6

7. Horta Guinardó
8. Nou Barris

7

8
Secció Censal

9. Sant Andreu 9
[SEC_CENS]
10. Sant Martí 10
__________
TITULAR O SUBSTITUT
Data de l’entrevista
[TITULAR]
[DATA]
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__________

[Q]
General1

Hora d’inici

Informador indirecte adults

[AUX_HORA_INICI]

Menors 3

2

__________

Tipus de qüestionari
[TIPUS_Q]

Confirmar Número de referència (nº hoja)

General català (15 i més anys) 1

[NUM_2]

General castellà (15 i més anys) 2

__________

Informador indirecte adults català (15 i més anys)

3

Informador indirecte adults castellà (15 i més anys)

4

CONFIRMAR TITULAR O SUBSTITUT

Menors català (fins a 14 anys) 5

[TITULAR_2]

Menors castellà (fins a 14 anys) 6

TITULAR (T)

1

SUBSTITUT (S) 2
Tipus de qüestionari
[TIPUS_Q_R1]

Filtros:

General1

Si NO TITULAR_2=(2) ir a la siguiente

Informador indirecte adults

2

INDICAR NUMERO DE SUSTITUT

Informador indirecte menors

3

[NUM_SUBSTITUT_2]
S1

1

IDIOM. Idioma del qüestionari

S2

2

[IDIOM]

S3

3

Català 1

S4

4

Castellà 2

S5

5

S6

6

S7

7

Tipus de qüestionari
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S8

8

S9

9

S10

10

Voldria parlar amb @1 ... (NOM I DOS COGNOMS)

S11......................................................................................
11
...
S30......................................................................................
30

INDICAR MES DE L'ANY ACTUAL
[MES_ACTUAL]

Treballo per a Instituto DYM, empresa d’estudis de mercat i
opinió. Estem treballant per a l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, que li va remetre una carta informant-lo/la de la
realització de l’Enquesta de Salut de Barcelona.
Les informacions que li demanarem són per a 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.

FEBRER 2

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.

MARÇ 3

Teniu dret a no respondre totes les preguntes.

GENER 1

ABRIL 4
Seria tan amable de respondre’m? L’enquesta dura uns
@2@3 minuts.

MAIG 5
JUNY

6
[INI]

JULIOL 7
SI

1

No

2

AGOST 8
SETEMBRE

9

OCTUBRE

10

Saltos:
Si INI=2 ir a fin cuestionario
NOVEMBRE

11

DESEMBRE

12

Filtros:
Si NO Q=(2;3) ir a la siguiente
A. Bon dia / bona tarda.
[AUX_INI]
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PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1
MES

Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre [AM2_2]
a ... (NOM I DOS COGNOMS). Vostè, per tant, ens haurà de
__________
contestar en nom @1@2, tot i que també li demanarem
informació sobre les persones que viuen amb ell/a i
Tarjeta 1
l’habitatge on resideix.

ANY
[AM2_3]
1. SEXE @1@2@3
__________
[AM1]
Home 1
EDAT
Dona

2
[EDAT]
__________

2. Quina és la seva data de naixement completa?
DIA
Sexe i edat
[AM2_1]
__________

A. Cobertura sanitària

Començarem amb unes preguntes sobre la seva cobertura sanitària.

3. Té @1@2@3 dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? (LLEGIU)

(S’EXCLOUEN LES MÚTUES OBLIGATÒRIES D'ACCIDENTS DE TREBALL, LES ESCOLARS O LES DE FEDERACIONS ESPORTIVES)
Sí

No

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

1

2

9

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

1

2

9

3. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o
similar) amb prestació sanitària d’una assegurança privada

1

2

9

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

1

2

9

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

1

2

9

7. Una altra situació (ESPECIFICAR)

1

2

9

6. No té cap assegurança sanitària, només utilitza metges privats

1

2

9

Molt bona
Bona

2

3

Filtros:

Regular 4

Si NO AM3_7=1 ir a la siguiente

Dolenta5

Quina altra situació?
[AM3_7L]

B. Estat de salut i qualitat de vida

__________

A continuació, li farem unes preguntes referents
@1@2@3.

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a
mitjana, ha dormit diàriament @1@2?
(ENTREVISTADOR/A: ANOTI NOMBRE D'HORES,
S'ACCEPTA UN DECIMAL. EX: 7,5 H)
HORES DE SON
[AM5]

4. Com diria vostè que és @4@5@6 en general? (LLEGIR)
(RESPOSTA FORÇOSA)

__________

[AM4]
Excel•lent

1

6. Aproximadament quants quilos pesa sense roba
@1@2?
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QUILOS

Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a

[AM6]

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

__________

Té problemes greus per rentar-se o vestir- se sol/a
No pot rentar-se o vestir- se sol/a

7. Aproximadament quants centímetres amida sense
sabates @1@2?

2

4

5

Filtros:

CENTÍMETRES
Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente
[AM7]
[A8_3]
__________
No té problemes per fer les seves activitats quotidianes
(treballar, estudiar, fer les feines de la llar o activitats de
lleure) 1
Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes
2
8. Digui si us plau quina de les següents afirmacions
descriuen millor @1@2 en el dia d'avui (LLEGIR CADA
GRUP DE RESPOSTES)

Té problemes moderats per fer les seves activitats
quotidianes
3

Filtros:

Té problemes greus per fer les seves activitats
quotidianes
4

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

No pot fer les seves activitats quotidianes

5

[A8_1]
No té problemes per caminar 1

Filtros:

Té problemes lleus per caminar 2

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

Té problemes moderats per caminar

3

[A8_4]

Té problemes greus per caminar

4

No té dolor ni malestar 1

No pot caminar 5

Té dolor o malestar lleu2
Té dolor o malestar moderat

Filtros:

Té dolor o malestar fort4

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

Té dolor o malestar extrem

3

5

[A8_2]
No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 1

Filtros:
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Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

Filtros:

[A8_5]

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

No està ansiós/osa ni deprimit/ida

1

Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida

01. s’ha sentit bé i en forma?
2

[M1_1]

Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida 3

Gens

Està molt ansiós/osa o deprimit/ida

Una mica

4

Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida 5

1
2

Moderadament 3
Molt

4

Moltíssim

5

NS/NC 9
9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un
termòmetre, la seva opinió sobre @1@2 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
QUE EL PROPI ENTREVISTAT MARQUI EL PUNT QUE
INDIQUI QUIN ÉS EL SEU ESTAT DE SALUT EN EL DIA
D’AVUI)
Filtros:
Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente
[A9]
__________

Filtros:
Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente
02. s’ha sentit ple/na d’energia?
[M1_2]
Mai

1

Gairebé mai

2

Algunes vegades

3

Gairebé sempre

4

Sempre 5
NS/NC 9

Filtros:
Ara li farem unes preguntes sobre com s’ha trobat ....
(NOM DEL NEN/A) durant l’última setmana.
M1.. Amb quina freqüència, durant l’última setmana, diria
vostè que el nen/a......
(LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente
03. s’ha sentit trist/a?
[M1_3]
Mai

1
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Gairebé mai

2

Algunes vegades

3

Filtros:

Gairebé sempre

4

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Sempre 5

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

NS/NC 9

[M1_6]
Mai

1

Filtros:

Gairebé mai

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Algunes vegades

3

04. s’ha sentit sol/a?

Gairebé sempre

4

[M1_4]

Sempre 5

Mai

1

Gairebé mai

2

NS/NC 9
2

Algunes vegades

3

Filtros:

Gairebé sempre

4

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Sempre 5

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

NS/NC 9

[M1_7]
Mai

1

Filtros:

Gairebé mai

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Algunes vegades

3

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

Gairebé sempre

4

[M1_5]

Sempre 5

Mai

1

Gairebé mai

2

NS/NC 9
2

Algunes vegades

3

Filtros:

Gairebé sempre

4

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Sempre 5

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

NS/NC 9

[M1_8]
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Mai

1

Gairebé mai

Moltíssim
2

5

NS/NC 9

Algunes vegades

3

Gairebé sempre

4

Filtros:

Sempre 5

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

NS/NC 9

10. ha pogut posar atenció?
[M1_10]

Filtros:

Mai

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Gairebé mai

09. li ha anat bé a l’escola?

Algunes vegades

3

[M1_9]

Gairebé sempre

4

Gens

1

Una mica

1
2

Sempre 5
2

NS/NC 9

Moderadament 3
Molt

4

C. Morbiditat crònica

10. Ens podria dir si @1 pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? (LLEGIU)
Sí

No

NS/NC

1. Pressió alta

1

2

9

2. Colesterol elevat

1

2

9

3. Diabetis

1

2

9

4. Anèmia

1

2

9

5. Al•lèrgies cròniques

1

2

9

6. Asma

1

2

9
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7. Bronquitis crònica

1

2

9

8. Varius a les cames

1

2

9

9. Mala circulació de la sang

1

2

9

10. Migranya o mals de cap freqüents

1

2

9

11. Cataractes

1

2

9

12. Mal d'esquena crònic cervical

1

2

9

13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal

1

2

9

14. Artrosi, artritis o reumatisme

1

2

9

15. Osteoporosi

1

2

9

16. Problemes de pròstata

1

2

9

17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d’orina)

1

2

9

18. Restrenyiment crònic

1

2

9

19. Morenes/hemorroides

1

2

9

20. Úlcera d'estómac o duodè

1

2

9

21. Problemes crònics de pell

1

2

9

22. Problemes de tiroides

1

2

9

23. Depressió i/o ansietat

1

2

9

24. Altres trastorns mentals

1

2

9

25. Embòlia/atac de feridura

1

2

9

26. Infart de miocardi

1

2

9

27. Altres malalties del cor

1

2

9

28. Tumors malignes

1

2

9

29. Un altre trastorn crònic (ESPECIFICAR)

1

2

9

Filtros:
Si NO A10_29=1 ir a la siguiente
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Quins altres trastorns crònics?
[A10_29L]
__________

M2. El nen/a ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? (LLEGIU)
Sí

No

NS/NC

1. Diabetis

1

2

9

2. Al•lèrgies cròniques

1

2

9

3. Asma

1

2

9

4. Bronquitis de repetició

1

2

9

5. Restrenyiment crònic

1

2

9

6. Otitis de repetició

1

2

9

7. Infeccions urinàries de repetició

1

2

9

8. Retard de creixement

1

2

9

9. Epilèpsia

1

2

9

10. Algun tipus de malformació congènita

1

2

9

11. Deficiència visual

1

2

9

12. Deficiència auditiva

1

2

9

13. Defecte de la parla

1

2

9

14. Algun trastorn o retard mental

1

2

9

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

1

2

9

16. Tumors malignes, leucèmia, limfoma, etc.

1

2

9

17. Convulsions febrils

1

2

9

18. Enuresi (es fa pipí al llit)

1

2

9

19. Un altre trastorn crònic (ESPECIFICAR:)

1

2

9
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Filtros:

__________

Si NO M2_19=1 ir a la siguiente
Quins altres trastorns crònics?
[M2_19L]

D. Accidents

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en @1@2 i/o que hagin
requerit assistència sanitària.

11. Durant els últims 12 mesos @3@4 ha tingut algun accident com ara................? (LLEGIU)
Sí

No

NS/NC

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

2

9

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

1

2

9

3. Cremades

1

2

9

4. Cops

1

2

9

5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)

1

2

9

6. Accidents de trànsit com a vianant

1

2

9

7. Accident de trànsit en bicicleta

1

2

9

8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor

1

2

9

9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle

1

2

9

10. Mossegades o agressions d’origen animal

1

2

9

11. Talls

1

2

9

12. Un altre (ESPECIFICAR)

1

2

9

Filtros:
Si NO AM11_12=1 ir a la siguiente
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Quin altre accident?
[AM11_12L]
__________

12. Quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos…..? (LLEGIU)
Vegades
1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes d’una escala, d’una
cadira, etc.)
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)
3. Cremades
4. Cops
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)
6. Accidents de trànsit com a vianant
7. Accident de trànsit en bicicleta
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle
10. Mossegades o agressions d’origen animal
11. Talls
12. Un altre (@1)

1. Caigudes d’un nivell més alt que un altre (caigudes
d’una escala, d’una cadira, etc.)
[AM13_1]
13. On va tenir lloc l’últim accident ……. (LLEGIU TIPUS
D’ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?

1. A dins de casa

Filtros:

2. A la feina o lloc de treball

Si NO AM11_1=1 ir a la siguiente

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

1
2

4. A l’escola o centre de formació

3

4
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5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5
Filtros:
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

Si NO AM13_2=(9) ir a la siguiente

7. A un centre esportiu 7
[AM13_2L]
8. A un altre lloc d'esbarjo

8
__________

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

9

NS/NC 99
Filtros:
Si NO AM11_3=1 ir a la siguiente
Filtros:
3. Cremades
Si NO AM13_1=(9) ir a la siguiente
[AM13_3]
[AM13_1L]
1. A dins de casa

1

__________
2. A la feina o lloc de treball

2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

3

Filtros:
4. A l’escola o centre de formació

4

Si NO AM11_2=1 ir a la siguiente
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

[AM13_2]

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

1. A dins de casa

1

2. A la feina o lloc de treball

7. A un centre esportiu 7
2

8. A un altre lloc d'esbarjo

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2
4. A l’escola o centre de formació

4

3

8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

9

NS/NC 99

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5
Filtros:
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6
Si NO AM13_3=(9) ir a la siguiente
7. A un centre esportiu 7
[AM13_3L]
8. A un altre lloc d'esbarjo

8
__________

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.
NS/NC 99

9
Filtros:
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Si NO AM11_4=1 ir a la siguiente

1. A dins de casa

4. Cops

2. A la feina o lloc de treball

[AM13_4]

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

1. A dins de casa

1

2. A la feina o lloc de treball

1
2

4. A l’escola o centre de formació
2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

3

3

4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

4. A l’escola o centre de formació

4
7. A un centre esportiu 7

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

8. A un altre lloc d'esbarjo

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

7. A un centre esportiu 7

NS/NC 99

8. A un altre lloc d'esbarjo

8
9

8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

9

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM13_5=(9) ir a la siguiente
[AM13_5L]

Filtros:

__________

Si NO AM13_4=(9) ir a la siguiente
[AM13_4L]

Filtros:

__________

Si NO AM11_6=1 ir a la siguiente
6. Accidents de trànsit com a vianant
[AM13_6]
1. A dins de casa

13. On va tenir lloc l’últim accident ……. (LLEGIU TIPUS
D’ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?

1

2. A la feina o lloc de treball

2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

3

Filtros:
4. A l’escola o centre de formació

4

Si NO AM11_5=1 ir a la siguiente
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

[AM13_5]

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6
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7. A un centre esportiu 7
8. A un altre lloc d'esbarjo

[AM13_7L]
8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

__________
9

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM11_8=1 ir a la siguiente

Filtros:

8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor

Si NO AM13_6=(9) ir a la siguiente

[AM13_8]

[AM13_6L]

1. A dins de casa

__________

2. A la feina o lloc de treball

1
2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2
Filtros:

4. A l’escola o centre de formació

Si NO AM11_7=1 ir a la siguiente

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

3

4

7. Accident de trànsit en bicicleta
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6
[AM13_7]
7. A un centre esportiu 7
1. A dins de casa

1
8. A un altre lloc d'esbarjo

2. A la feina o lloc de treball

8

2
9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

9

3
NS/NC 99

4. A l’escola o centre de formació

4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

Filtros:

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

Si NO AM13_8=(9) ir a la siguiente

7. A un centre esportiu 7

[AM13_8L]

8. A un altre lloc d'esbarjo

8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

__________
9

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM13_7=(9) ir a la siguiente

13. On va tenir lloc l’últim accident ……. (LLEGIU TIPUS
D’ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?
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Filtros:

4. A l’escola o centre de formació

Si NO AM11_9=1 ir a la siguiente

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle

4

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6
[AM13_9]
7. A un centre esportiu 7
1. A dins de casa

1

2. A la feina o lloc de treball

8. A un altre lloc d'esbarjo

2

8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.
3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

9

3
NS/NC 99

4. A l’escola o centre de formació

4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

Filtros:

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

Si NO AM13_10=(9) ir a la siguiente

7. A un centre esportiu 7

[AM13_10L]

8. A un altre lloc d'esbarjo

8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

__________
9

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM11_11=1 ir a la siguiente

Filtros:

11. Talls

Si NO AM13_9=(9) ir a la siguiente

[AM13_11]

[AM13_9L]

1. A dins de casa

__________

2. A la feina o lloc de treball

1
2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2
Filtros:

4. A l’escola o centre de formació

Si NO AM11_10=1 ir a la siguiente

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5

3

4

10. Mossegades o agressions d’origen animal
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6
[AM13_10]
7. A un centre esportiu 7
1. A dins de casa

1
8. A un altre lloc d'esbarjo

2. A la feina o lloc de treball

8

2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2

3

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

9
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NS/NC 99

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de
formació
5
6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

Filtros:

7. A un centre esportiu 7
Si NO AM13_11=(9) ir a la siguiente
8. A un altre lloc d'esbarjo

8

[AM13_11L]
9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.

__________

9

NS/NC 99
Filtros:
Filtros:
Si NO AM11_12=1 ir a la siguiente
Si NO AM13_12=(9) ir a la siguiente
12. Un altre
[AM13_12L]
[AM13_12]
__________
1. A dins de casa

1

2. A la feina o lloc de treball

2
@1

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2
4. A l’escola o centre de formació

3

4

E. Ús de medicaments

14. De la llista següent, quins medicaments ha pres @1 durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir)? En cas afirmatiu, li
han estat receptats pel metge específicament per a aquest cas, els li ha aconsellat el farmacèutic o els ha pres per iniciativa
pròpia? (LLEGIR MEDICAMENTS I ESCALA DE RESPOSTA)

No

Sí, receptat
Sí, aconsellat
pel metge per
pel
a aquest cas
farmacèutic
específic

Sí, per
iniciativa
pròpia

NS/NC

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

1

2

3

4

9

2. Tranquil•litzants, sedants

1

2

3

4

9

3. Medicaments per a l’al•lèrgia

1

2

3

4

9
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4. Antibiòtics (penicil•lina o altres)

1

2

3

4

9

5. Medicaments per a l'asma

1

2

3

4

9

6. Medicaments antidepressius

1

2

3

4

9

7. Medicaments per a la tensió arterial

1

2

3

4

9

8. Medicaments per al colesterol

1

2

3

4

9

9. Medicaments per al cor

1

2

3

4

9

10. Insulina o medicaments per a la
diabetis

1

2

3

4

9

11. Medicaments per dormir

1

2

3

4

9

12. Medicaments per a l'estómac

1

2

3

4

9

13. Medicaments per a l’osteoporosi

1

2

3

4

9

14. Anticonceptius

1

2

3

4

9

15. Medicaments per aprimar-se

1

2

3

4

9

16. Medicaments homeopàtics

1

2

3

4

9

17. Plantes medicinals comprades a
farmàcies o herboristeries

1

2

3

4

9

18. Un altre medicament (ESPECIFICAR)

1

2

3

4

9

__________

Filtros:
Si NO A14_18=(2_4;9) ir a la siguiente
Quin altre medicament?
[A14_18L]
__________

15. Durant els últims 12 mesos, @1@2 ha tingut algun
impediment o dificultat per @3 anar a l'escola o centre
docent@4, per algun problema de salut crònic (que ha
durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?
Filtros:

[A14_18ABC]

Si Q=3 Y EDAT=(0_2) ir a la siguiente
[A15]
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Sí

1

No

2

NS/NC 9

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un
accident? Ens referim a caigudes, cops, cremades,
intoxicacions, accident de trànsit, etc.
Filtros:
Si NO (A15=1 O A16=1) ir a la siguiente

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

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12
mesos ha hagut @1@2 de restringir o disminuir les seves
activitats habituals com ara anar a passejar, fer esport,
jugar, @3 etc. per algun problema de salut crònic?

[A18]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

[A16]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

17. Quin ha estat el problema de salut més important que
li ha causat @1 aquesta limitació? (ESPECIFICAR)

M3. ....(NOM DEL NEN/A) té alguna limitació greu o
discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les
seves activitats quotidianes? (ENTREVISTADOR/A:
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.)
Filtros:
Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

Filtros:

[M3]

Si NO (A15=1 O A16=1) ir a la siguiente

Sí

1

[A17L]

No

2

__________

NS/NC 9

[A17]
__________
M4. Se li ha detectat cap trastorn a... (NOM DEL NEN/A)
que li pugui originar en el futur alguna limitació o
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discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les
seves activitats quotidianes?
Filtros:

Sí

1

No

2

NS/NC 9

Si NO (Q=3 Y EDAT=(0_5)) ir a la siguiente
[M4]

G. Discapacitats

19. Té @1 alguna limitació greu o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes?
Per exemple...
Sí

No

NS/NC

1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal
com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra
persona?

1

2

9

2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres
activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa,
administrar els diners o telefonar sense ajut d’una altra persona?

1

2

9

Saltos:
Si EDAT=(0_64) O Q=3 ir a [AUX_A26_1] - 1. S’ha pogut
concentrar bé en el que feia?
[SALTO]
PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

20. Més concretament, quin grau de dificultat té per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense
cap ajuda o aparell? (LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)
21. Li ajuda algú a... (LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)
20. DIFICULTAT

21. AJUT
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Cap
dificultat

Poca
dificultat

Força
dificultat

No li
No pot
cal
fer-ho
ajut

L'ajuda
algú

Ningú
l'ajuda

1. Menjar i beure

1

2

3

4

1

2

3

2. Entrar i sortir del llit

1

2

3

4

1

2

3

3. Anar al “lavabo”

1

2

3

4

1

2

3

4. Vestir-se i desvestir-se

1

2

3

4

1

2

3

5. Banyar-se o dutxar-se

1

2

3

4

1

2

3

6. Afaitar-se

1

2

3

4

1

2

3

7. Pentinar-se

1

2

3

4

1

2

3

8. Controlar la micció i/o la defecació

1

2

3

4

1

2

3

9. Caminar

1

2

3

4

1

2

3

10. Pujar i baixar escales

1

2

3

4

1

2

3

11. Sortir al carrer

1

2

3

4

1

2

3

12. Agafar transports públics

1

2

3

4

1

2

3

13. Cuinar el seu menjar

1

2

3

4

1

2

3

14. Anar al mercat / fer la compra personal

1

2

3

4

1

2

3

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

1

2

3

4

1

2

3

16. Utilitzar el telèfon

1

2

3

4

1

2

3

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

1

2

3

4

1

2

3

18. Prendre la medicació segons prescripció

1

2

3

4

1

2

3

19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se
en l’espai i el temps (per exemple, organitzar les 1
seves activitats)

2

3

4

1

2

3

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

2

3

4

1

2

3

1
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Filtros:

Filtros:

Si NO (A_20_1=(2_9) O A_20_2=(2_9) O A_20_3=(2_9) O
A_20_4=(2_9) O A_20_5=(2_9) O A_20_6=(2_9) O
A_20_7=(2_9) O A_20_8=(2_9) O A_20_9=(2_9) O
A_20_10=(2_9) O A_20_11=(2_9) O A_20_12=(2_9) O
A_20_13=(2_9) O A_20_14=(2_9) O A_20_15=(2_9) O
A_20_16=(2_9) O A_20_17=(2_9) O A_20_18=(2_9) O
A_20_19=(2_9) O A_20_20=(2_9)) ir a la siguiente

Si NO (A_20_1=(2_9) O A_20_2=(2_9) O A_20_3=(2_9) O
A_20_4=(2_9) O A_20_5=(2_9) O A_20_6=(2_9) O
A_20_7=(2_9) O A_20_8=(2_9) O A_20_9=(2_9) O
A_20_10=(2_9) O A_20_11=(2_9) O A_20_12=(2_9) O
A_20_13=(2_9) O A_20_14=(2_9) O A_20_15=(2_9) O
A_20_16=(2_9) O A_20_17=(2_9) O A_20_18=(2_9) O
A_20_19=(2_9) O A_20_20=(2_9)) ir a la siguiente

[A22A]

[A23A]

Sí

1

Sí

1

No

2

No

2

NS/NC 9

NS/NC 9

22a. A causa de @1@2, durant el darrer any, ha estat
visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa,
infermer/era...)?

23a. A causa de @1@2, durant el darrer any, ha estat
visitat/da al seu domicili per algun assistent social o
treballador social?

Filtros:

Filtros:

Si NO A22A=1 ir a la siguiente

Si NO A23A=1 ir a la siguiente

[A22B]

[A23B]

De manera habitual (setmanalment o mensualment)
De manera ocasional

2

1

De manera habitual (setmanalment o mensualment)
De manera ocasional

1

2

NS/NC 9

NS/NC 9

22b. Ha estat visitat/da per algun professional sanitari
(metge/essa, infermer/era...) de manera habitual
(setmanalment o mensualment), o ocasional?

23b. Ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent
social o treballador social de manera habitual
(setmanalment o mensualment), o ocasional?
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Si NO A24=(8) ir a la siguiente
[A24L2]
24. Abans m’ha dit que li cal algun tipus d’ajuda per a fer
alguna activitat de cura personal. De qui rep ajuda
principalment @1? (NO SUGGERIR) (RESPOSTA SIMPLE)

__________

Filtros:
Si NO (A_21_1=(2;3;9) O A_21_2=(2;3;9) O
A_21_3=(2;3;9) O A_21_4=(2;3;9) O A_21_5=(2;3;9) O
A_21_6=(2;3;9) O A_21_7=(2;3;9) O A_21_8=(2;3;9) O
A_21_9=(2;3;9) O A_21_10=(2;3;9) O A_21_11=(2;3;9) O
A_21_12=(2;3;9) O A_21_13=(2;3;9) O A_21_14=(2;3;9) O
A_21_15=(2;3;9) O A_21_16=(2;3;9) O A_21_17=(2;3;9) O
A_21_18=(2;3;9) O A_21_19=(2;3;9) O A_21_20=(2;3;9)) ir
a la siguiente

Filtros:
Si NO A24=(2_9) ir a la siguiente
[A25]
Home 1
Dona

2

[A24]
NS/NC 9
No rep ajut de ningú
De la parella

1

2
25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o
dona? (RESPOSTA SIMPLE)

D’altres familiars (ESPECIFICAR: 3
De veïns o coneguts

4

De persones contractades particularment
De personal dels serveis socials 6
De membres d'associacions d'ajuda

7

D’una altra persona (ESPECIFICAR:

8

NS/NC 9

5
Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha
pogut tenir durant els últims 30 dies.
26. Si us plau, indiqui la resposta que més s’acosta al que
sent o ha sentit recentment. (LLEGIR PROBLEMA, SÍ, NO, I
ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A
OBTENIR RESPOSTA)
Filtros:

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
Si NO A24=(3) ir a la siguiente
1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia?
[A24L1]
[AUX_A26_1]
__________
Sí

1

No

2

Filtros:
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Si NO Q=1 ir a la siguiente
Filtros:

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

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AUX_A26_3]

[A26_1]

Sí

1

1

No

2

3

Filtros:

Millor que habitualment
Igual que habitualment 2
Menys que habitualment

Molt menys que habitualment 4

Si NO Q=1 ir a la siguiente

NS/NC 9

[A26_3]
Més útil que habitualment

1

Filtros:

Igual que habitualment 2

Si NO Q=1 ir a la siguiente

Menys útil que habitualment

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

Molt menys útil que habitualment

[AUX_A26_2]

NS/NC 9

Sí

2

No

1

3
4

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

Filtros:

4. S’ha sentit capaç de prendre decisions?

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AUX_A26_4]

[A26_2]

Sí

1

No

2

En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment
NS/NC 9

4

3

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A26_4]
Més que habitualment 1

Filtros:

Igual que habitualment 2
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Menys que habitualment

3

Filtros:

Molt menys que habitualment 4

Si NO Q=1 ir a la siguiente

NS/NC 9

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves
dificultats?
[AUX_A26_6]

H. Salut mental

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha
pogut tenir durant els últims 30 dies.

Sí

2

No

1

Filtros:

Si us plau, indiqui la resposta que més s’acosta al que sent
o ha sentit recentment. (LLEGIR PROBLEMA, SÍ, NO, I
ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A
OBTENIR RESPOSTA)

Si NO Q=1 ir a la siguiente

Filtros:

No més que habitualment

Si NO Q=1 ir a la siguiente

Una mica més que habitualment

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

Molt més que habitualment

[AUX_A26_5]

NS/NC 9

Sí

2

No

1

[A26_6]
En absolut

1
2
3

4

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

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

[A26_5]

[AUX_A26_7]

En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment
NS/NC 9

4

Sí

1

No

2

3
Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A26_7]
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Més que habitualment 1

[AUX_A26_9]

Igual que habitualment 2

Sí

2

No

1

Menys que habitualment

3

Molt menys que habitualment 4
NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

Filtros:

[A26_9]

Si NO Q=1 ir a la siguiente

En absolut

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus
problemes?

No més que habitualment

1
2

Una mica més que habitualment

3

[AUX_A26_8]
Molt més que habitualment
Sí

1

No

2

4

NS/NC 9

Filtros:
Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
Si NO Q=1 ir a la siguiente
10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?
[A26_8]
[AUX_A26_10]
Més capaç que habitualment

1
Sí

2

No

1

Igual que habitualment 2
Menys capaç que habitualment 3
Molt menys capaç que habitualment

4
Filtros:

NS/NC 9
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A26_10]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Filtros:
Una mica més que habitualment

3

Si NO Q=1 ir a la siguiente
Molt més que habitualment

4

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

[AUX_A26_12]

Filtros:

Sí

1

No

2

Si NO Q=1 ir a la siguiente
11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a
res?

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AUX_A26_11]
[A26_12]
Sí

2
Més que habitualment 1

No

1
Aproximadament el mateix que habitualment 2
Menys que habitualment

3

Filtros:
Molt menys que habitualment 4
Si NO Q=1 ir a la siguiente
NS/NC 9
[A26_11]
En absolut

1
[AUX_CONTAR_NSNC]

No més que habitualment

2
__________

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4
Filtros:

NS/NC 9
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[AUX]
Filtros:
PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1
Si NO Q=1 ir a la siguiente
12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les
circumstàncies?

A continuació li farem unes preguntes sobre el comportament de..... (NOM DEL NEN/A) durant els últims 6 mesos.
M5. Respongui si és cert o no que, durant els últims 6 mesos, el nen/a ... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)
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No és cert

És més o menys
cert

És absolutament
NS/NC
cert

1

2

3

9

02. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se
1
quiet/a durant molt de temps

2

3

9

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

1

2

3

9

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

1

2

3

9

05. Té sovint atacs de nervis o és irascible

1

2

3

9

06. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a 1

2

3

9

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

1

2

3

9

08. Té moltes preocupacions, sovint sembla
preocupat/ada

1

2

3

9

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

1

2

3

9

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

1

2

3

9

11. Té com a mínim un bon amic o amiga

1

2

3

9

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

1

2

3

9

13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de
1
plorar

2

3

9

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

1

2

3

9

15. Es distreu amb facilitat, no es concentra

1

2

3

9

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

1

2

3

9

17. És amable amb nens/es més petits

1

2

3

9

18. Sovint menteix o enganya

1

2

3

9

01. Respecta els sentiments d’altres persones
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19. És amenaçat o molestat per altres nens/es

1

2

3

9

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

1

2

3

9

21. Pensa abans d’actuar

1

2

3

9

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

1

2

3

9

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

1

2

3

9

24. Té moltes pors, s’espanta fàcilment

1

2

3

9

25. Acaba el que comença, té bona
concentració

1

2

3

9

I. Suport social

27. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d’altres persones.
Valori cadascuna de les frases amb una puntuació de l’1 al 5, tenint en compte que 1 significa que en té menys del que
desitja i 5 significa que en té tant com desitja.
(LLEGIR CADA ASPECTE)
1 Menys
del que
desitja

4

5 Tant
com
desitja

2

3

NS/NC

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

1

2

3

4

5

9

2. Rep amor i afecte

1

2

3

4

5

9

3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus
1
problemes a la feina i/o a la llar

2

3

4

5

9

4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus
1
problemes personals i familiars

2

3

4

5

9
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5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus
1
problemes econòmics

2

3

4

5

9

6. Té persones que es preocupen del que li
passa

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit

1

2

3

4

5

9

29.2 A quants d’aquests germans veu almenys una
vegada al mes?
[A29_2]
Filtros:
__________
Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente
28.1. Quants amics/amigues diria vostè que té? (SI CAP:
ANOTI 0)

Filtros:

[A28_1]

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

__________

28.3. Quants fills o filles té? (SI CAP: ANOTI 0)
[A28_3]

29.1 A quants d’aquests amics veu almenys una vegada al
mes?

__________

[A29_1]
__________

29.3 A quants d’aquests fills veu almenys una vegada al
mes?
[A29_3]

Filtros:

__________

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente
28.2. Quants germans/germanes té? (SI CAP: ANOTI 0)

Filtros:

[A28_2]

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

__________

28.4. Quants néts o netes té? (SI CAP: ANOTI 0)
[A28_4]
__________
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[A28_5]
29.4 A quants d’aquests nets veu almenys una vegada al
mes?

__________

[A29_4]
29.5. A quants d’aquests nebots veu almenys una vegada
al mes?

__________

[A29_5]
Filtros:

__________

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente
28. 5. Quants nebots o nebodes té? (SI CAP: ANOTI 0)

30. A continuació li mencionaré unes activitats i m’haurà de dir amb quina freqüència les ha realitzat en els últims 12 mesos.
(LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)

Mai

Menys
d’un cop
al mes

Una o
Un cop
dues
per
vegades al
setmana
mes

Diverses
vegades
per
setmana

NS/NC

1. Assistir a activitats organitzades en grup
(classes, grups d’oci o altres activitats)

1

2

3

4

5

9

2. Fer activitats de voluntariat

1

2

3

4

5

9

31. I també en relació als últims 12 mesos, amb quina freqüència.... (LLEGIR FRASE I ESCALA DE RESPOSTA)?
Sovint

Algunes vegades

Mai o gairebé
mai

NS/NC

1. Sent que li falta companyia?

1

2

3

9

2. Se sent exclòs/osa del que passa al seu
entorn?

1

2

3

9
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J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

Les preguntes següents tracten sobre els contactes @1 amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres
professionals sanitaris o sociosanitaris, o les estades en un hospital.

32. En els darrers 12 mesos, @2@3@4 ha estat visitat/ada per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris
per motiu de la seva salut? (LLEGIR)
Sí

No

NS/NC

1. Metge/essa de medicina general o de capçalera

1

2

9

2. Pediatre/a

1

2

9

3. Optometrista (òptic/a)

1

2

9

4. Dentista (odontòleg)

1

2

9

5. Ginecòleg/oga

1

2

9

6. Psiquiatre/a

1

2

9

7. Metge/essa d’una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu,
dermatologia, cirurgia, reumatologia, endocrinologia,
otorinolaringologia, nefrologia, angiologia, hematologia, oncologia etc.)

1

2

9

8. Infermer/a

1

2

9

9. Llevador/a

1

2

9

10. Treballador/a social

1

2

9

11. Fisioterapeuta

1

2

9

12. Psicòleg/oga

1

2

9

13. Quiropràctic/a

1

2

9

14. Osteòpata

1

2

9

15. Farmacèutic/a

1

2

9
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16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata,
naturista, acupuntor/a...)

1

2

9

17. Un altre professional (ESPECIFICAR:

1

2

9

Sí

No

NS/NC

16.1. Homeòpata

1

2

9

16.2. Acupuntor/a

1

2

9

16.3. Herborista

1

2

9

16.4. Metge/essa naturista/naturòpata

1

2

9

16.5. Un altre professional de la medicina complementària
(ESPECIFICAR:

1

2

9

[AM32_17L]
__________
Filtros:
Si NO AM32_17=(1) ir a la siguiente
Quin altre profesional?

Quins professionals de les medicines complementàries, en els darrers 12 mesos? (LLEGIR)

Filtros:
Si NO AM32_16X_5=(1) ir a la siguiente

M6. En relació a l’última visita al dentista de ... (NOM DEL
NEN/A), a quina modalitat d’assistència sanitària
correspon? (LLEGIU)

Quin altre profesional de la medicina complementària?

Filtros:

[AM32_16L]

Si NO (AM32_4=1 Y Q=3) ir a la siguiente

__________

[M6]
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Al Servei Català de la Salut (sistema públic)

1

A una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua
obligatòria
2
A una assegurança sanitària privada concertada
individualment o per l’empresa dels pares
3

Si NO M6=(5) ir a la siguiente
[M6L]
__________

Metge/essa particular 4
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

Filtros:

5

NS/NC 9

M7. Quins han estat els motius de salut dental pels que…..... (NOM DEL NEN/A) va anar al dentista la última vegada?
(LLEGIU)
Sí

No

NS/NC

1. Revisió general de la boca

1

2

9

2. Neteja de la boca

1

2

9

3. Segellats, aplicació de fluor

1

2

9

4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)

1

2

9

5. Empastaments (obstruccions) per càries

1

2

9

6. Extracció d’alguna dent o queixal

1

2

9

7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis

1

2

9

8. Tractament de les genives

1

2

9

9. Ortodòncia (col•locació i/o seguiment d’aparell o sistema corrector)

1

2

9

10. Un altre motiu (ESPECIFICAR

1

2

9

Quin altre motiu?
[M7_10L]
Filtros:

__________

Si NO M7_10=(1) ir a la siguiente
281 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Al Servei Català de la Salut

1

A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua
obligatòria
2

[AM33]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

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

5

Una altre possibilitat (ESPECIFICAR:
33. Hi ha algun @1 metge/metgessa de capçalera o
centre on acostuma a anar @2@3 quan està malalt/a o
necessita consells sobre la seva salut?
K. Atenció primària

6

NS/NC 9

Filtros:
Si NO AM35=(6) ir a la siguiente
[AM35L]

[A34]

__________

Sí

1

No

2

NS/NC 9
[AM36]
Les preguntes següents es refereixen @1@2 metge de
capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té,
pensi en l'últim metge de capçalera al que ha anat
@3@4.

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

2

Un consultori de metge/essa particular 3
Un hospital

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

1

4

L’escola o institut

5

Un altre lloc (ESPECIFICAR:

6

NS/NC 9
35. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon
aquest metge/essa o centre? (LLEGIU)

Filtros:

[AM35]

Si NO AM36=(6) ir a la siguiente
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[AM36L]

VEGADES

__________

[AM38]
__________

36. El centre o lloc on l’atén aquest metge/essa és ...
(LLEGIU)

DIES
37. Quant temps fa que @1@2 té el mateix metge/essa
de capçalera? (ENTREVISTADOR ANOTI EN ANYS O
MESOS)

[AM39_DIES]
__________

ANYS
[AM37_ANYS]

MESOS

__________

[AM39_MESOS]
__________

MESOS
[AM37_MESOS]

#BOTON|NS/NC|AM39_DIES|99999#

__________

DIES
[AM39]

MESOS

__________

[AM37]
__________

39. L’última vegada que @1@2 va anar a aquest
metge/essa o centre, quant temps va haver d’esperar des
que va demanar la visita fins que el/la van visitar?
(ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN
DONAT VISITA PEL MATEIX DIA: ANOTEU 0 DIES)

[AUXXXX]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1
[AUXXXX_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

38. Aproximadament, quantes vegades ha anat @1@2 a
aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos?
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A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar @1@2 quan està
malalt/a o necessita consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la millor resposta possible.
(LLEGIU CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

És
probable
que sí

És
probable
que no

No, en
absolut

NO HO
SAP

NO
PROCEDEI
X (NO HA
ANAT A
L'ESPECIAL
ISTA)

40. Quan @1@2 té un problema de salut nou,
va al seu metge/essa o centre abans d’anar a un 1
altre lloc?

2

3

4

5

0

41. Quan @3@4@5 és obert i @7 es posa
malalt/a, el/la visita algú d’allà el mateix dia?

1

2

3

4

5

0

42. Quan @3@4@5 és obert, el/la poden
aconsellar ràpidament per telèfon si cal?

1

2

3

4

5

0

43. Quan el @3@4@5 és tancat, hi ha cap
número de telèfon on pot trucar quan @13
està malalt/a?

1

2

3

4

5

0

44. Quan @1@14@15, l’atén sempre el mateix
1
metge/essa o infermer/a?

2

3

4

5

0

45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o
per correu electrònic amb el metge/essa o
infermer/a que @16 coneix millor @13?

1

2

3

4

5

0

46. El @6 metge/essa @12 sap quins
problemes són més importants per a
@7@8@17?

1

2

3

4

5

0

47. Després d’anar a l’especialista, el seu
metge/essa parla habitualment amb @7@8
sobre com ha anat la visita?

1

2

3

4

5

0

48. Al @19 pot ser aconsellat/da sobre
problemes de salut mental (per exemple
ansietat, depressió)?

1

2

3

4

5

0

Sí, sens
dubte
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49. Recomanaria @18@11 metge/essa o centre
1
a un amic o parent?

2

3

4

5

0

[M8]

M8. Alguna vegada ha hagut de portar el nen/a a un
especialista o servei especialitzat?

Sí

1

No

2

NS/NC 9
Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente

M9. Quan porta el nen/a a un especialista o servei especialitzat... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)
Sí, sens
dubte

És
probable
que sí

És
probable
que no

No, en
absolut

No ho sap

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

M10. A continuació li mencionaré una sèrie 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. (LLEGIR CADA SERVEI I ESCALA DE RESPOSTA)

1.Vacunacions

Sí, sens
dubte

És
probable
que sí

És
probable
que no

No, en
absolut

No ho sap

1

2

3

4

5
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2. Salut sexual o mètodes de control de natalitat

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

4. Cosir un trau que necessita punts

1

2

3

4

5

Les següents preguntes plantegen diferents tipus de serveis de promoció i informació sanitària que els nois i noies poden
haver rebut.
M11. En les visites al metge/essa o centre, es parla d’algun dels següents temes amb vostè i el nen/a? (LLEGIR CADA TEMA I
ESCALA DE RESPOSTA)
És
probable
que sí

És
probable
que no

No, en
absolut

No ho sap

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

2

3

4

5

2.Com enfrontar-se als problemes de conducta del seu fill/a 1

2

3

4

5

3. 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

2

3

4

5

Sí, sens
dubte

És
probable
que sí

És
probable
que no

No, en
absolut

No ho sap

1

2

3

4

5

Sí, sens
dubte

1

M12. Per últim... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

1. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a un amic
o parent amb fills?
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2. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a algú que
1
no parli bé el català o el castellà?

2

3

4

Una altre especialitat (ESPECIFICAR:

5

15

NS/NC 99
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita
realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista
o centre (oftalmologia, dermatologia, aparell digestiu,
otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia,
endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia,
reumatologia, ginecologia, psiquiatria, etc...).
50. Quin ha estat l’últim especialista que @1@2 durant
els darrers 12 mesos? (RESPOSTA SIMPLE) (NO
SUGGERIU)

Filtros:
Si NO AM50=(15) ir a la siguiente
[AM50L]
__________

L. Atenció especialitzada ambulatòria

[AM50]
No l’ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos
0
Al•lergologia

1

Aparell digestiu / de l’aparell digestiu 2
Cardiologia

Filtros:

3

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

Cirurgia 4

[AM51]

Dermatologia 5

Metge/essa de capçalera

Endocrinologia 6
Nefrologia

7

Neurologia

8

Oftalmologia

9

Otorrinolaringologia
Pneumologia

51. Qui li va indicar la visita al metge/metgessa
especialista? (LLEGIU) (RESPOSTA SIMPLE)

11

1

El mateix especialista 2
Altres especialistes

3

Decisió pròpia 4
10

Altres (ESPECIFICAR

5

NS/NC 9

Reumatologia 12
Traumatologia 13
Urologia

14

Filtros:
Si NO AM51=(5) ir a la siguiente
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[AM51L]

[AM53]

__________

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

1

2

Una consulta d’un metge privat 3
Un hospital
52. A quina modalitat d’assistència sanitària correspon
aquest/a metge/essa especialista? (LLEGIU)

4

Un altre lloc (ESPECIFICAR:

5

NS/NC 9
Filtros:
Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente
Filtros:
[AM52]
Si NO AM53=(5) ir a la siguiente
Al Servei Català de la Salut

1
[AM53L]

A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua
obligatòria
2
A una assegurança sanitària privada concertada
individualment o per la seva empresa 3
Metge/essa particular 4
Una altre possibilitat (ESPECIFICAR:

__________

53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa
especialista és ... (LLEGIU)

5

NS/NC 9
Filtros:
Filtros:
Si NO AM52=(5) ir a la siguiente
[AM52L]
__________

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente
[AM54]
Només per revisió o control de salut
Lesió per accident

1

2

Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut
Un altre motiu (ESPECIFICAR:

3

4

NS/NC 9
Filtros:
Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

Filtros:
Si NO AM54=(4) ir a la siguiente
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[AM54L]

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

__________

[AUXXXX_1_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

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

Filtros:

VEGADES

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AM56]

DIES

__________

[AM55_DIES]
__________

56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat
visitat/da @1 o ha consultat un servei d’urgències? (SI
CAP: ANOTI 0)

Filtros:

M. Atenció d'urgències

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente
MESOS
[AM55_MESOS]

Filtros:

__________

Si NO AM56=(1_99999) ir a la siguiente
[AM57]

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar
la visita fins que el/la van visitar? (ENTREVISTADOR:
ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN DONAT VISITA PEL
MATEIX DIA: ANOTI 0 DIES)
[AM55]
__________

55. Quant temps va haver d’esperar des que va demanar
la visita fins que el/la van visitar? (ENTREVISTADOR:
ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN DONAT VISITA PEL
MATEIX DIA: ANOTI 0 DIES)

A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
A un hospital privat

1

2

Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112,
etc.) 3
Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència
(ambulatori) 4
A un Centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori
d’urgències, CUAP)
5
A la consulta d’un metge o a un centre privat

6

Al seu domicili 7
Filtros:
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A un altre lloc (ESPECIFICAR:

8

NS/NC 9

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

Filtros:
Si NO AM57=(8) ir a la siguiente
VEGADES

[AM57L]

[AM59]
__________
__________
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita
realitzada el últims 12 mesos als serveis d’urgències.

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat
@1 ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S’hi
inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. @2

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta? (LLEGIU)

(SI CAP: ANOTI 0)
N. Hospitalitzacions

Filtros:
Si NO AM56=(1_99999) ir a la siguiente

Filtros:

[AM58]

Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente

@1@2 i/o els seus familiars, i/o acompanyants 1
El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori)

2

Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
Un altre metge/essa o professional sanitari
Una altra persona (ESPECIFICAR:

5

[AM60]

4

Un hospital del Servei Català de la Salut 1
3

Un hospital privat

2

Altre tipus (ESPECIFICAR:

4

NS/NC 9

NS/NC 9
Filtros:
Filtros:
Si NO AM58=(5) ir a la siguiente
[AM58L]

Si NO AM60=(4) ir a la siguiente
[AM60L]
__________

__________
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Filtros:
60. En l’últim ingrés, el centre hospitalari era ...? (LLEGIU)

Si NO AM62=(6) ir a la siguiente
[AM62L]
__________

61. Quin va ser el motiu de salut principal de l’últim ingrés
a l’hospital? (ESPECIFICAR)
Filtros:

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

Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente
[QM61L]
__________

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna
intervenció quirúrgica @1? Inclou cirurgia major
ambulatòria @2.

[AM61]

[AM63]

__________

Sí

1

No

2

NS/NC 9

Filtros:
Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente
[AM62]

Filtros:

Servei Català de la Salut

1

Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU,
PAMEM o similar)
2

DIES
[AM64_DIES]

Mútua d'una assegurança privada

7
__________

Al seu càrrec o de la seva llar

4

A càrrec d’altres persones o institucions

5
Filtros:

Altre (ESPECIFICAR:

6
Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

NS/NC 9
MESOS
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[AM64_MESOS]
__________
66. Per quin motiu principal no va@1 demanar atenció
sanitària? (LLEGIU) (RESPOSTA SIMPLE)
64. Quant temps va haver d’esperar des que li van
recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir?
(ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS). (SI LI HAN FET
LA INTERVENCIÓ D’URGÈNCIA, EL MATEIX DIA: ANOTI 0)

Filtros:
Si NO AM65=1 ir a la siguiente
[AM66]

[AM64]

@1@2 1

__________

@3
64. Quant temps va haver d’esperar des que li van
recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir?
(ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS). (SI LI HAN FET
LA INTERVENCIÓ D’URGÈNCIA, EL MATEIX DIA: ANOTI 0
DIES)
Filtros:

2

Incapacitat física per desplaçar-se
Problemes de transport4
No resolen el seu problema de salut

7

No s’ho @4@5 permetre (massa car o no cobert per
l’assegurança mèdica) 8

[AUXXXX_1_1_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

5

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

Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

3

1

Ho van resoldre a la farmàcia

9

@6@7 altres remeis curatius

10

Un altre motiu (ESPECIFICAR:

11

NS/NC 99
65. Durant els últims 12 mesos, @1 ha tingut algun
problema de salut que creu que requeria atenció mèdica,
però no va@2@3 demanar-la?

Filtros:
Si NO AM66=(11) ir a la siguiente

[AM65]
Sí

1

No

2

[AM66L]
__________

NS/NC 9

O. Atenció mèdica no atesa
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67. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma
regular quan comença la tardor?

Fa 3 anys o més4
(NO LLEGIR) NO SE’N RECORDA 5

Filtros:

No se l’ha pres mai

6

Si NO (Q=1 Y EDAT=(60_999)) ir a la siguiente
[A67]
Sí

1

No

2

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

NS/NC 9
Filtros:
P. Pràctiques preventives

Si NO (Q=1) ir a la siguiente
[A70]
Sí

1

Filtros:

No

2

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

NS/NC 9

[A68]
Sí

1

No

2

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

NS/NC 9

Filtros:
68. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament?
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A71]
Sí

1

No

2

Filtros:
Si NO (Q=1) ir a la siguiente
NS/NC 9
[A69]
Fa menys d’un any

1
71. S’ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida?

Fa entre 1 any i menys de 2

2

Fa entre 2 anys i menys de 3

3
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De manera irregular
Filtros:

4

(NO LLEGIR) NO HO RECORDA 5

Si NO (A71=1) ir a la siguiente
[A72]

73b. Amb quina freqüència es fa una mamografia
(radiografia de mama)? (LLEGIU)

Sí

1

No

2

NS/NC 9
Filtros:
Si NO (A73A=1 Y A73B=(1_4)) ir a la siguiente
72. S’ha fet la prova del VIH el darrer any?
[A74]
Del Programa de detecció precoç del càncer de mama (va
rebre una carta)
1
Filtros:

Del ginecòleg/a del Servei Català de la Salut

Si NO (Q=1 Y AM1=(2)) ir a la siguiente

D’una assegurança privada a càrrec de la mútua
obligatòria
3

[A73A]
Sí

1

No

2

2

D’una assegurança privada concertada individualment o
per la seva empresa
4
D’un metge/essa privat 5

NS/NC 9
Una altra situació (ESPECIFICAR 6
NS/NC 9
73a. Es fa una mamografia (radiografia de la mama)
periòdicament?
Filtros:
Si NO A74=(6) ir a la siguiente
Filtros:

[A74L]

Si NO A73A=1 ir a la siguiente

__________

[A73B]
Cada any

1

Cada 2 anys

2

Més de cada 2 anys

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

3
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Si NO (Q=1 Y AM1=(2)) ir a la siguiente
Filtros:

[A76]

Si NO (A73A=(2;9)) ir a la siguiente

Sí

[A75]

No (NOTA ENTREVISTADOR: SE L’HA FET, PERÒ NO
PERIÒDICAMENT)
2

1

No tinc l’edat en que la mamografia està recomanada 1
No s’ha fet mai una citologia vaginal

No tinc temps 2

3

NS/NC 9
Per por al diagnòstic

3

Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot
curar 4
No sé on me les he de fer

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

5

Es una prova molt cara 6
Ningú m’ha dit que me’n hagi de fer

7
Filtros:

Jo no he rebut mai cap carta del programa de detecció
precoç de càncer de mama
8

Si NO (A76=1) ir a la siguiente

Ja tinc un càncer de mama

[A77]

Altres (ESPECIFICAR

9

10

NS/NC 99

Fa menys d’un any

1

Fa entre 1 any i menys de 2

2

Fa 2 o 3 anys

3

Filtros:

Fa 4 o 5 anys

4

Si NO A75=(10) ir a la siguiente

Fa més de 5 anys

[A75L]

(NO LLEGIR) NO SE’N RECORDA 6

5

__________
77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal? (LLEGIR)
75. Quin és el motiu principal per no fer-se mamografies
periòdicament? (NO SUGGERIR)
Filtros:
Si NO (Q=1 Y AM1=(2) Y EDAT=(1_54)) ir a la siguiente
Filtros:
[A78]
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Sí

1

Filtros:

No

2

Si NO Q=3 ir a la siguiente

No ho sap, no n’està segura

3

[M13]
Sí, totes

78. Actualment, està vostè embarassada?

No

1

2

NS/NC 9

M13. .....(NOM DEL NEN/A) ha rebut totes les vacunes
que per la seva edat li toquen del calendari sistemàtic
vigent (les que subministra el sistema sanitari)?
(MOSTREU EL CALENDARI VACUNAL SI CAL)

M14. Digui'm si us plau de cada vacuna que li llegiré si l'han administrat o no a....(NOM DEL NEN/A)? (LLEGIR CADA
VACUNA)
Sí

No

NS/ NO S'EN RECORDA

1.Diftèria

1

2

9

2.Tètanus

1

2

9

3.Tos ferina (Pertussis)

1

2

9

4.Polio

1

2

9

5. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

1

2

9

6.Hepatitis B

1

2

9

7.Meningococ C

1

2

9

8.Hepatitis A

1

2

9

9.Xarampió

1

2

9

10.Rubèola

1

2

9

11. Parotiditis (Paperes)

1

2

9

12.Virus del papil•loma humà

1

2

9
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13. Varicel•la

1

2

9

14. Hi ha alguna vacuna no administrada però
no recorda quina

1

2

9

[M15L_1]
__________
M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)
Filtros:
Si NO (M14_1=2) ir a la siguiente

Filtros:

1. Diftèria

Si NO (M14_2=2) ir a la siguiente

[M15_1]

2. Tètanus

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

3

5

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

[M15_2]

No consideren que la vacuna sigui efectiva

3

4

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8
Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9
NS/NC 99

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

5

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8
Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9
NS/NC 99

Filtros:
Si NO M15_1=(9) ir a la siguiente

Filtros:
297 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Si NO M15_2=(9) ir a la siguiente

[M15L_3]

[M15L_2]

__________

__________
M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:
Filtros:

Si NO (M14_4=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_3=2) ir a la siguiente

4. Pòlio

3. Tos ferina (=pertussis)

[M15_4]

[M15_3]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora

3

No consideren que la vacuna sigui efectiva

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
5

1

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8
Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

7

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9
NS/NC 99

NS/NC 99
Filtros:
Filtros:

Si NO M15_4=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_3=(9) ir a la siguiente

[M15L_4]
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__________
M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:
Filtros:

Si NO (M14_6=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_5=2) ir a la siguiente

6.Hepatitis B

5. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

[M15_6]

[M15_5]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora

3

No consideren que la vacuna sigui efectiva

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
5

1

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8
Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

7

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9
NS/NC 99

NS/NC 99
Filtros:
Filtros:

Si NO M15_6=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_5=(9) ir a la siguiente

[M15L_6]

[M15L_5]

__________

__________
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M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Filtros:

Si NO (M14_7=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_8=2) ir a la siguiente

7. Meningococ C

8. Hepatitis A

[M15_7]

[M15_8]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

5

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

7

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

NS/NC 99

Filtros:

Filtros:

Si NO M15_7=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_8=(9) ir a la siguiente

[M15L_7]

[M15L_8]

__________

__________
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M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Filtros:

Si NO (M14_9=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_10=2) ir a la siguiente

9. Xarampió

10. Rubeola

[M15_9]

[M15_10]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

5

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

7

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

NS/NC 99

Filtros:

Filtros:

Si NO M15_9=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_10=(9) ir a la siguiente

[M15L_9]

[M15L_10]

__________

__________
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M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Filtros:

Si NO (M14_11=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_12=2) ir a la siguiente

11. Parotiditis (paperes)

12. Virus del papil•loma humà

[M15_11]

[M15_12]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

5

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

7

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

NS/NC 99

Filtros:

Filtros:

Si NO M15_11=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_12=(9) ir a la siguiente

[M15L_11]

[M15L_12]

__________

__________
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M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Filtros:

Si NO (M14_13=2) ir a la siguiente

Si NO (M14_14=(1)) ir a la siguiente

13. Varicel•la

14. Vacuna que no recorda quina és

[M15_13]

[M15_14]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per
exemple perquè el nen/a està malalt/a)
2
3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
No consideren que la vacuna sigui efectiva

5

3

4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària

5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa

7

7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença
en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE
TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT,
ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

NS/NC 99

Filtros:

Filtros:

Si NO M15_13=(9) ir a la siguiente

Si NO M15_14=(9) ir a la siguiente

[M15L_13]

[M15L_14]

__________

__________
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M15. Per quin motiu principal van decidir no
administrar....(MENCIONAR VACUNA NO
ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet
materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o
xarops de vitamines, suplements minerals o medecines)?
(ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)
[M17]
__________

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M16]
Sí

1

No

2

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet
materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o
xarops de vitamines, suplements minerals o medecines)?
(ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)
Filtros:

NS/NC 9
Si NO M16=1 ir a la siguiente
[AUXXXX_1_1_1_1]
M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de
la seva vida?

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

Filtros:
Si NO M16=1 ir a la siguiente

Filtros:

DIES

Si NO M16=1 ir a la siguiente

[M17_DIES]

MESOS

__________

[M18_MESOS]
__________

Filtros:
Si NO M16=1 ir a la siguiente

Filtros:

MESOS

Si NO M16=1 ir a la siguiente

[M17_MESOS]

DIES

__________

[M18_DIES]
__________
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#BOTON|ENCARA REP LLET MATERNA|M18_DIES|7777#
M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última
vegada llet materna? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O
DIES)
79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja @1@2
diàriament? (SI CAP, ANOTI 0)

[M18]
__________

RACIONS DIÀRIES
[AM79]
M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última
vegada llet materna? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O
DIES)
Filtros:

__________

Si NO M16=1 ir a la siguiente

#BOTON|ENCARA NO PREN FRUITA O VERDURA (NOMÉS
QST DE MENORS)|AM79|7777#

[AUXXXX_1_1_1_1_1]

Parlem ara d'hàbits alimentaris.

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària

1

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet @1@2 els àpats següents? (LLEGIR TIPUS D’ÀPAT I ESCALA DE
RESPOSTA)
Cada dia

De 4 a 6
vegades

D’1 a 3
vegades

Cap vegada

NS/NC

1. Esmorzar abans de sortir de casa @1

1

2

3

4

9

2. Esmorzar a mig matí

1

2

3

4

9

M19. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha pres el nen/a .... (LLEGIR TIPUS DE MENJAR I ESCALA DE RESPOSTA)?
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Més d’un
cop al dia

Cada dia

De 4 a 6
vegades

D’1 a 3
vegades

Cap
vegada

NS/NC

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

1

2

3

4

5

9

2. ... begudes amb sucre, com ara refrescs amb
sucre

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

NS/NC 9

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

[AM81]
Sovint 1
Algunes vegades
Mai

2

3
[AM83]

NS/NC 9

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han
tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que
necessiten a la llar @1.
81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa
@1 no dura gaire temps i no tenen diners per a comprarne més? (LLEGIR)

Sí

1

No

2

NS/NC 9

83. En els últims 12 mesos, @1@2@3 (o algun altre
membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels
seus menjars o saltar-se algun àpat, per no tenir suficients
diners per menjar?

[AM82]
Sovint 1
Algunes vegades
Mai

3

Filtros:
2

Si NO AM83=1 ir a la siguiente
[AM84]
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Gairebé cada mes

1

Alguns mesos però no cada mes
Només 1 ó 2 mesos

85. Durant els últims 12 mesos, @1@2@3 (o algun altre
membre de la família) alguna vegada ha menjat menys
del que creu que hauria d’haver menjat, perquè no tenia
suficient diners per menjar?

2

3

NS/NC 9

[AM86]

84. Amb quina freqüència ha passat això? (LLEGIR)

Sí

1

No

2

NS/NC 9

[AM85]
Sí

1

No

2

86. En els últims 12 mesos, es va quedar @1@2@3 (o
algun altre membre de la família) amb gana, perquè no
tenia prou diners per comprar menjar?

NS/NC 9

M20. Durant les 4 últimes setmanes, quants dies el nen/a ...... (LLEGIR CADA ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)
Cap dia

Molt pocs Alguns
dies
dies

Gairebé
cada dia

Tots els
dies

NS/NC

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

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

3. ... ha corregut molt mentre jugava o feia
esport?

1

2

3

4

5

9

4. ... ha tingut dificultat per caminar?

1

2

3

4

5

9

5. ... ha tingut dificultat per pujar escales?

1

2

3

4

5

9

6. ... ha tingut dificultat per córrer?

1

2

3

4

5

9
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M21. Durant la setmana passada, quants dies va fer...(NOM DEL NEN/A) alguna de les activitats de lleure següents? (LLEGIR)
(ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI 0 DIES I 0 MINUTS)
M22. Durant quants minuts en total cada dia ha fet..... (LLEGIR ACTIVITAT)?

M21. Nombre de dies M22. Minuts/dia
1. Activitats extra-escolars esportives
2. Activitats extra-escolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.)
3. Jugar al parc o al carrer

M23. En general, quants dies entre setmana, de dilluns a divendres,....(NOM DEL NEN/A) ....? (LLEGIU CADA ACTIVITAT)
(ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI 0 DIES I 0 MINUTS)
M24. Quants minuts diaris dedica de mitjana un dia entre setmana, de dilluns a divendres a.... (LLEGIR ACTIVITAT)?

ENTREVISTADOR ANOTAR EN MINUTS TENINT EN COMPTE EL SEGÜENT:
1/2 HORA=30 minuts
1 HORA=60 minuts
1:30 HORA=90 minuts
2 HORES=120 minuts
2:30 HORES=150 minuts
...
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M23. Dies (1-5) M24. Minuts/dia
1. Mira la televisió (inclou DVD)
2. Juga amb la videoconsola
3. Utilitza l’ordinador

M25. I en general el cap de setmana (dissabte i diumenge), quants dies ,....(NOM I COGNOMS DEL NEN/A) ....? (LLEGIU
CADA ACTIVITAT) (ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI 0 DIES I MINUTS)
M26. Quants minuts diaris dedica de mitjana un dia del cap de setmana a .... (LLEGIR ACTIVITAT)?

1/2 HORA=30 minuts
1 HORA=60 minuts
1:30 HORA=90 minuts
2 HORES=120 minuts
2:30 HORES=150 minuts
...

M25. Dies (1-2) M26. Minuts/dia
1. Mira la televisió (inclou DVD)
2. Juga amb la videoconsola
3. Utilitza l’ordinador

Si NO (Q=3 Y EDAT=(3_98)) ir a la siguiente
[M27]
Filtros:

Sí

1
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No

2

NS/NC 9

NS/NC 9
Filtros:
M27.Quan el nen/a mira la televisió o DVD, juga amb la
videoconsola o utilitza l’ordinador, acostuma a fer-ho
acompanyat d’un adult o sota la seva supervisió?

Si NO AM87=(5) ir a la siguiente
[AM87L]
__________

Si NO (Q=3 Y EDAT=(3_98)) ir a la siguiente

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

[AM28]

R. Estils de vida: activitat física

Filtros:

Sí

1

No

2

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

M28. El nen/a disposa de televisió, videoconsola i/o
ordinador propis a l’habitació?

DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES (1-7)
[A88]
__________

Filtros:
88. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha caminat
almenys 10 minuts seguits? (SI CAP: ANOTI 0)

Si NO Q=1 ir a la siguiente
[AM87]
Està assegut/da durant la major part de la jornada

1

Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
2

Filtros:
Si NO A88=(1_9999) ir a la siguiente

La seva activitat no requereix un esforç físic important,
però es desplaça a peu freqüentment 3

MINUTS/DIA

Fa una activitat que requereix un esforç físic important 4

[A89]

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

__________

5
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Filtros:
89. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha
caminat cada dia que ho ha fet?

Si NO Q=1 ir a la siguiente
DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES
[A92]
__________

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES (1-7)
[A90]
__________

92. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha realitzat
alguna activitat física o esportiva moderada en el temps
de lleure, almenys 10 minuts seguits? (SI LA PERSONA
DUBTE, LLEGIR: Alguns exemples serien: anar en bicicleta,
gimnàstica, aeròbic, córrer, tennis, natació, patinatge,
golf, ball, ioga o similars).
(SI CAP: ANOTI 0)

90. Durant els últims 7 dies, quants dies ha realitzat
alguna activitat física o esportiva vigorosa en el temps de
lleure durant almenys 10 minuts seguits? (SI LA PERSONA
DUBTE, LLEGIR: Alguns exemples serien: futbol, bàsquet,
hoquei, esquaix, arts marcials, muntanyisme, atletisme,
ciclisme de competició, natació de competició o similars).

Filtros:
Si NO A92=(1_99999) ir a la siguiente

(SI CAP: ANOTI 0)
MINUTS/DIA
[A93]
__________
Filtros:
Si NO A90=(1_99999) ir a la siguiente
MINUTS/DIA

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

[A91]
__________
Filtros:
91. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha
realitzat una activitat vigorosa cada dia que ho ha fet?

Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A94]
Actualment no fuma gens

1
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Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)
2

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente
ANYS

Actualment fuma cada dia

3

[A96]

NS/NC 9
__________

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

Filtros:

S. Estils de vida: tabac

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente
[A97]
Sí

1

Filtros:

No

2

Si NO A94=1 ir a la siguiente

NS/NC 9

[A95]
No ha fumat mai

1

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

Havia fumat menys d’un cop al dia durant 6 mesos o més
2
Havia fumat menys d’un cop al dia durant menys de 6
mesos 3

Filtros:

Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més 4

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente

Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos
NS/NC 9

95. Abans, fumava vostè? (LLEGIU)

5

[A98]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12 mesos?
96. A quina edat va començar a fumar?
Filtros:
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Filtros:
Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente

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

[A99]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

Filtros:
Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

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

ANYS
[A101]
__________

Filtros:
101. A quina edat va començar a fumar?
Si NO A99=(1) ir a la siguiente
[A100]
A casa seva

1

A la feina

2

Filtros:
A casa d’una altra persona

Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

3

ANYS
A un cotxe / taxi / transport públic

4
[A102_ANYS]

A un restaurant 5
__________
A un centre sanitari

6

A un altre centre públic 7
Filtros:
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

8
Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

NS/NC 9
MESOS
[A102_MESOS]
Filtros:
__________
Si NO A100=(8) ir a la siguiente
[A100L]
__________

Filtros:
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Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

Filtros:

DIES

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A102_DIES]

[A103]

__________

Sí

1

No

2

No procedeix (no treballa o treballa sol/a)
[A102]

3

NS/NC 9

__________

102. Quant temps fa que va deixar de fumar? (ANOTI
ANYS, MESOS I/O DIES)
Filtros:
Filtros:
Si NO Q=(1;3) ir a la siguiente
Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente
PERSONES
[AUXXXX_1_1_1_2]
[A104]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1
__________

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de
casa seva? (ENTREVISTADOR: ens referim a membres de
la llar) (SI CAP, ANOTI 0)
103. Té vostè algun company de feina que fumi a prop
seu en el seu lloc de treball, de manera que a vostè li
arriba el fum del tabac?

105. Fora de casa @1, quant temps al dia, de mitjana, passa @2@3 en ambients carregats de fum de tabac durant els dies
feiners, de dilluns a dijous? (LLEGIR ESCALA DE RESPOSTA)
106. I durant els caps de setmana, divendres + dissabte + diumenge? (LLEGIR ESCALA DE RESPOSTA)

105. Dies feiners, de dilluns a dijous

Cap

Menys d’1 D’1 a 4
hora
hores

Més de 4
hores

NS/NC

1

2

4

9

3
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106. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge

1

2

3

4

9

Passem a un altre tema.
T. Estils de vida: alcohol i drogues
107. Ha utilitzat vostè la cigarreta electrònica? (LLEGIR)
Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente

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

[A107]

Sí, però en el passat

2

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

Només ho ha provat

3

Filtros:

No ho ha provat mai

4

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

Sí, actualment 1

[A109_1]

NS/NC 9

Cap dia feiner 1
Menys d’1 dia feiner per mes

2

1 a 3 dies feiners per mes

3

Filtros:

1 dia feiner per setmana

4

Si NO Q=1 ir a la siguiente

2 dies feiners per setmana

5

[A108]

3 dies feiners per setmana

6

Menys de 30 dies

Tots els dies feiners

1

7

NS/NC 9

D’1 a 12 mesos 2
Més d’un any 3
Mai ha pres una beguda alcohòlica

4

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

NS/NC 9
Filtros:
Si NO A109_1=(2_9) ir a la siguiente
108. Quant temps fa que va prendre una beguda
alcohòlica per última vegada? (NO SUGGERIR)

[A110_1]
__________
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109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies
feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha
consumit CIGALONS (carajillos) VERMUT, XUPITOS I
LICORS AFRUITATS? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)
109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies
feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha
consumit VI, CAVA I SIMILARS? (LLEGIU ESCALA DE
RESPOSTA)

Filtros:

Filtros:

Cap dia feiner 1

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

Menys d’1 dia feiner per mes

2

[A109_2]

1 a 3 dies feiners per mes

3

Cap dia feiner 1

1 dia feiner per setmana

4

Si NO (Q=1) ir a la siguiente
[A109_3]

Menys d’1 dia feiner per mes

2

2 dies feiners per setmana

5

1 a 3 dies feiners per mes

3

3 dies feiners per setmana

6

1 dia feiner per setmana

4

Tots els dies feiners

2 dies feiners per setmana

5

NS/NC 9

3 dies feiners per setmana

6

Tots els dies feiners

7

NS/NC 9

7

110. En un dia feiner en què ha begut CIGALONS
(carajillos) VERMUT, XUPITOS I LICORS AFRUITATS,
quantes consumicions ha pres habitualment?
Filtros:

110. En un dia feiner en què ha begut VI, CAVA I
SIMILARS, quantes consumicions ha pres habitualment?

Si NO A109_3=(2_9) ir a la siguiente
[A110_3]

Filtros:
__________
Si NO A109_2=(2_9) ir a la siguiente
[A110_2]
__________

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies
feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha
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consumit WHISKY, CONYAC, GINEBRA, VODKA, ROM,
AIGUARDENTS, COMBINATS I SIMILARS? (LLEGIU ESCALA
DE RESPOSTA)

[A111_1]
Mai

Filtros:

1

Menys d’1 cap de setmana al mes

Si NO (Q=1) ir a la siguiente
[A109_4]
Cap dia feiner 1
Menys d’1 dia feiner per mes

2

1 a 3 dies feiners per mes

3

1 dia feiner per setmana

4

2 dies feiners per setmana

5

3 dies feiners per setmana

6

Tots els dies feiners

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

7

NS/NC 9

Un cap de setmana al mes

3

Dos caps de setmana al mes

4

Tres caps de setmana al mes

5

Tots els caps de setmana

6

2

NS/NC 9

112. En un cap de setmana en què ha begut CERVESA, i
comptant el consum total de divendres, dissabte i
diumenge, quantes consumicions ha pres habitualment?
Filtros:
Si NO A111_1=(2_9) ir a la siguiente

110. En un dia feiner en què ha begut WHISKY, CONYAC,
GINEBRA, VODKA, ROM, AIGUARDENTS, COMBINATS I
SIMILARS, quantes consumicions ha pres habitualment?

[A112_1]
__________

Filtros:
Si NO A109_4=(2_9) ir a la siguiente
[A110_4]
__________
111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de
setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina
freqüència ha consumit VI, CAVA I SIMILARS? (LLEGIU
ESCALA DE RESPOSTA)
Filtros:
111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de
setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina
freqüència ha consumit CERVESA? (LLEGIU ESCALA DE
RESPOSTA)
Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente
[A111_2]
Mai

1
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Menys d’1 cap de setmana al mes

2

Dos caps de setmana al mes

4

Un cap de setmana al mes

3

Tres caps de setmana al mes

5

Dos caps de setmana al mes

4

Tots els caps de setmana

6

Tres caps de setmana al mes

5

NS/NC 9

Tots els caps de setmana

6

NS/NC 9

112. En un cap de setmana en què ha begut VI, CAVA I
SIMILARS, i comptant el consum total de divendres,
dissabte i diumenge, quantes consumicions ha pres
habitualment?

112. En un cap de setmana en què ha begut CIGALONS
(carajillos) VERMUT, XUPITOS I LICORS AFRUITATS, i
comptant el consum total de divendres, dissabte i
diumenge, quantes consumicions ha pres habitualment?
Filtros:
Si NO A111_3=(2_9) ir a la siguiente

Filtros:

[A112_3]

Si NO A111_2=(2_9) ir a la siguiente

__________

[A112_2]
__________

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de
setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina
freqüència ha consumit CIGALONS (carajillos) VERMUT,
XUPITOS I LICORS AFRUITATS? (LLEGIU ESCALA DE
RESPOSTA)

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de
setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina
freqüència ha consumit WHISKY, CONYAC, GINEBRA,
VODKA, ROM, AIGUARDENTS, COMBINATS I SIMILARS?
(LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)
Filtros:
Si NO (Q=1) ir a la siguiente

Filtros:

[A111_4]

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

Mai

[A111_3]

Menys d’1 cap de setmana al mes

Mai

Un cap de setmana al mes

3

Dos caps de setmana al mes

4

Tres caps de setmana al mes

5

1

Menys d’1 cap de setmana al mes
Un cap de setmana al mes

3

2

1
2
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Tots els caps de setmana

6

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

NS/NC 9

Filtros:
112. En un cap de setmana en què ha begut WHISKY,
CONYAC, GINEBRA, VODKA, ROM, AIGUARDENTS,
COMBINATS I SIMILARS, i comptant el consum total de
divendres, dissabte i diumenge, quantes consumicions ha
pres habitualment?

Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A113]
Diàriament

1

Filtros:

3 o 4 vegades per setmana

2

Si NO A111_4=(2_9) ir a la siguiente

1 o 2 vegades per setmana

3

[A112_4]

D’1 a 3 vegades al mes 4

__________

Menys d’1 vegada al mes
Mai

5

6

NS/NC 9

114. Ha pres alguna vegada a la vida, sense prescripció i sense finalitats mèdiques (és a dir, amb finalitats lúdiques) alguna
de les substàncies següents? (LLEGIR)
Sí

No

NS/NC

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

1

2

9

2. Cannabis, Porros (maria, peta, herba, canut,
xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash)

1

2

9

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

1

2

9

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

1

2

9

5. Altres drogues

1

2

9
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115. Ha pres durant els últims 30 dies...... (LLEGIR SUBSTÀNCIA)?
Sí

No

NS/NC

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

1

2

9

2. Cannabis, Porros (maria, peta, herba, canut,
xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash)

1

2

9

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

1

2

9

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

1

2

9

5. Altres drogues

1

2

9

116. A quina edat va començar a consumir... (LLEGIR SUBSTÀNCIA)?
P116. Edat en que va començar per primera vegada
1. Tranquil•litzants, pastilles per dormir, pels
nervis
2. Cannabis, Porros, maria, peta, herba, canut,
xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu,
fatu
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4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a
la tos (Tramadol, adolonta, dolantina, pazital,
pegats/”parches” de morfina, codeïna, etc.)
5. Altres drogues

__________

(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)
[AUX_AM117]

[A117]

TOTA LA VIDA 99995

__________

ANYS

99996

MESOS 99997
DIES

117. Quant temps fa que @1 viu en aquest domicili?
(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

99998
U. Context ambiental i mobilitat viària

NS/NC 99999

Filtros:
(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)
Si NO AUX_AM117=(99996) ir a la siguiente
[AM117_ANYS]

118. Quant temps fa que viu en aquest barri?
(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

__________

Filtros:
Si AUX_AM117=99995 ir a la siguiente

Filtros:

[AUX_AM118]

Si NO AUX_AM117=(99997) ir a la siguiente

TOTA LA VIDA 99995

[AM117_MESOS]

ANYS

__________

MESOS 99997
DIES

Filtros:

99996

99998

NS/NC 99999

Si NO AUX_AM117=(99998) ir a la siguiente
[AM117_DIES]

Filtros:
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Si NO AUX_AM118=(99996) ir a la siguiente

__________

[AM118_ANYS]
__________

Filtros:
Si NO AUX_AM118=(99997) ir a la siguiente

120. Disposa @1, d’un espai verd (parc, jardí, bosc o
camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?
[AM120]

[AM118_MESOS]
Sí

1

No

2

__________

NS/NC 9
Filtros:
Si NO AUX_AM118=(99998) ir a la siguiente
[AM118_DIES]
__________
Filtros:
Si NO AM120=1 ir a la siguiente
[AM121]
[A118]
Sí

1

No

2

__________

NS/NC 9

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?
Ara li faré algunes preguntes sobre l’entorn del seu barri i
la presència de zones verdes @1.
119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal,
quants dies de mitjana @2, ha acudit o ha passat el temps
lliure en parcs, jardins, al camp o a altres espais verds
com a la muntanya o a parcs naturals? (SI NO HI HA ANAT
CAP DIA, ANOTEU 0)

[AM122]
No

1

Poc

2

DIES DE MITJANA (1-7)
Força 3
[AM119]
Molt

4
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NS/NC 9

[AM123]
NO LLEGIR: NO TREBALLA O NO TREBALLA FORA DE CASA
0

122. Pot veure @1, des de les finestres de casa seva algun
element verd com ara arbres, flors, herba? (LLEGIU)

No

1

Poc

2

Força 3
123. Pot veure @1, des de les finestres de la seva feina
algun element verd com ara arbres, flors, herba? (LLEGIU)

Molt

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

124. Em pot dir fins a quin punt està d’acord o en desacord amb les següents aspectes @1@2@3? (LLEGIR CADA ASPECTE I
ESCALA DE RESPOSTA)

D'acord

Ni d'acord
En
ni en
desacord
desacord

Molt en
desacord

NS/NC

1

2

3

4

5

9

2.Hi ha molt soroll al @3 barri

1

2

3

4

5

9

3.La violència es un problema al @3 barri

1

2

3

4

5

9

4.El @3 barri disposa d’una amplia oferta de
botigues de fruita i verdures

1

2

3

4

5

9

5.Al @3 barri hi ha establiments de “fast food”
(inclou McDonalds, Kentucky Fried Chicken,
Burger King, pizzes per emportar...)

1

2

3

4

5

9

6.El @3 barri disposa d’instal•lacions per fer
exercici físic (gimnasos, piscina, etc.)

1

2

3

4

5

9

Molt
d'acord
1.El @1@2 te un trànsit molt intens
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Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets @1 en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple
ahir (o divendres, si ahir era diumenge).
125. Ahir @2 es va desplaçar....(LLEGIR CADA MITJÀ DE TRANSPORT)?
Sí

No

NS/NC

1. A peu

1

2

9

2. En autobús

1

2

9

3. En metro o tramvia

1

2

9

4. En tren

1

2

9

5. En motocicleta

1

2

9

6. En ciclomotor

1

2

9

7. En bicicleta

1

2

9

8. En cotxe

1

2

9

9. En un altre mitjà (ESPECIFICAR

1

2

9

[A125_9L]
__________
Filtros:
Si NO A125_9=1 ir a la siguiente
Quin altre mitja?

126. Quant temps va invertir @1 en total en cada tipus de transport, sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en
cada mode de transport? (LLEGIR: Per exemple, en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro
a la feina + 17 minuts fins a l’escola a recollir les criatures + 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)
(LLEGIR CADA MITJÀ UTILITZAT SEGONS P125)
P126. Minuts totals dia d’ahir
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1. A peu
2. En autobús
3. En metro o tramvia
4. En tren
5. En motocicleta
6. En ciclomotor
7. En bicicleta
8. En cotxe
9. En un altre mitjà (@1)

M30. Quan el nen/a ha anat en cotxe, on ha viatjat
habitualment? (LLEGIR) (RESPOSTA SIMPLE)
M29. Durant l’últim mes, el nen/a ha anat en cotxe?
Filtros:
Filtros:
Si NO M29=1 ir a la siguiente
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M30]
[M29]
Als seients del davant 1
Sí

1

No

2

Als seients del darrera 2
NS/NC 9

NS/NC 9

M31. Quan el nen/a ha anat en cotxe, amb quina freqüència ha utilitzat aquests elements de subjecció? (LLEGIR CADA
ELEMENT I ESCALA DE RESPOSTA)

Sempre

La majoria
Algunes
de
vegades
vegades

Rarament

Mai

NS/NC
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1. Cadireta de seguretat

1

2

3

4

5

9

2. Coixí elevador + respatller

1

2

3

4

5

9

3. Cinturó de seguretat

1

2

3

4

5

9

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista

127. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de....(LLEGIR CADA ASPECTE)
Ens referim a si s’ha sentit molest/a, se li ha negat alguna cosa, ha estat assetjat/ada o s’ha sentit inferior.
Mai

Algunes
vegades

Moltes
vegades

Constantm
ent

NS/NC

1.El seu sexe

1

2

3

4

9

2. La seva ètnia

1

2

3

4

9

3. La seva orientació sexual

1

2

3

4

9

4. El seu país d’origen

1

2

3

4

9

5. La seva discapacitat

1

2

3

4

9

6. Altres (ESPECIFICAR:

1

2

3

4

9

Filtros:
Si NO A127_6=(2_4) ir a la siguiente

Filtros:

Quina altra causa de discriminació ha patit?

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A127_6L]

[AUXILIADORA]

__________

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1
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Només m’atreuen persones de l’altre sexe
ENTREVISTADOR/A: PER A LES PREGUNTES A128, A129 I
A130, HEU DE LLIURAR L’ORDINADOR A LES PERSONES
ENTREVISTADES.
ABANS DE LLIURAR L’ORDINADOR, LLEGIU: Si us plau, pot
llegir vostè mateix/a aquestes preguntes i marcar la
resposta més adient a la seva situació? Gràcies per la seva
col•laboració. EXPLIQUEU-LI COM HA D’INDICAR LES
RESPOSTES.

NO SAP / NO CONTESTA

5

9

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
129. Des del punt de vista de la identitat sexual, pensa en
vostè mateix/a com a...? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)
[A129]

SI LA PERSONA ÉS GRAN O TÉ DIFICULTATS DE LECTURA
EN PANTALLA, NO LI LLIUREU L’ORDINADOR. LLEGIU EL
TEXT INTRODUCTORI I LES TRES PREGUNTES EN VEU
ALTA.

Heterosexual o “hetero”

1

Homosexual, gai o lesbiana

2

Bisexual

Una altra situació (ANOTI-LA:

4

NO SAP / NO CONTESTA

9

Ara parlarem de conducta sexual. Les preguntes estan
pensades per recollir la diversitat de situacions en que es
troben les persones en aquest tema.

Filtros:

Filtros:

[A129L]

Si NO Q=1 ir a la siguiente

__________

128. Amb quina de les següents afirmacions se sent vostè
més identificat/da...? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)
[A128]
Només m’atreuen persones del meu propi sexe 1
Habitualment m’atreuen persones del meu propi sexe,
però alguna vegada m’atreu alguna persona de l’altre
sexe 2
M’atreuen indistintament persones del meu propi sexe i
de l’altre
3
Habitualment m’atreuen persones de l’altre sexe, però
alguna vegada m’atreu alguna del meu propi sexe
4

3

Si NO A129=(4) ir a la siguiente

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
130. Pensant en les relacions sexuals que ha tingut el
darrer any..... (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)
[A130]
No ha tingut relacions sexuals 0
Han sigut només amb dones

1

Han sigut més sovint amb dones, però al menys en una
ocasió també amb homes
2
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Han sigut igual amb homes que amb dones

3

Han sigut més sovint amb homes, però al menys en una
ocasió també amb dones
4

131. Ara, si us plau, respongui sobre un problema molt
comú.

Han sigut només amb homes

5

NO SAP / NO CONTESTA

9

1. En el darrer any, alguna vegada va rebre per part de la
seva parella actual mals tractaments emocionals (per
exemple insults o humiliacions davant d’altres persones,
amenaces, prohibició de visitar familiars o amics/gues)?
(LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)
Filtros:
Si NO (Q=1 Y AM1=2 Y NOTA_B2=(1;2)) ir a la siguiente

Si us plau, retorni l’ordinador a l’entrevistador. Moltes
gràcies.

[A131_1]

Filtros:

Mai

Si NO Q=1 ir a la siguiente

A vegades

[AUXILIADORA_1]

Moltes vegades 3

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

No té parella

1
2

4

NO SAP / NO CONTESTA

9

Filtros:
Filtros:

Si NO (A131_1=(1_3;9)) ir a la siguiente

Si NO (Q=(1) Y AM1=2) ir a la siguiente

[A131_2]

[NOTA_B2]

Mai

LI LLIURA L’ORDINADOR A LA ENTREVISTADA PER A QUE
RESPONGUI DIRECTAMENT
1

A vegades

NO LI LLIURA L’ORDINADOR PERQUÈ LA ENTREVISTADA
NO POT CONTESTAR DIRECTAMENT A L’ORDINADOR 2

No té parella

1
2

Moltes vegades 3
4

NO SAP / NO CONTESTA
NO LI LLIURA L’ORDINADOR PERÒ NO POT LLEGIR LA
PREGUNTA A131 EN VEU ALTA PERQUÈ HI HA ALGÚ

9

3
Filtros:

ENTREVISTADOR/A: ANOTI LA SITUACIÓ EN RELACIÓ A LA
PREGUNTA A131 -MALTRACTAMENTS-.

Si NO (A131_1=(1_3;9)) ir a la siguiente
[A131_3]
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Mai

1

A vegades

132. Quantes persones viuen @3@4 , de manera
habitual, @5@6.
2
[AM132]

Moltes vegades 3

__________
No té parella

4
Saltos:

NO SAP / NO CONTESTA

9
Si AM132=1 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

3. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la
seva parella actual mals tractaments sexuals (per exemple
l’han forçat a tenir relacions sexuals quan no volia o l’han
fet fer algun acte sexual que considerava desagradable,
etc.)? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)
2. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la
seva parella actual mals tractaments físics (per exemple
bofetades, empentes o cops, etc.)? (LLEGIU OPCIONS DE
RESPOSTA)
@1

X. Context familiar i de l'habitatge

133a. Viu vostè a la mateixa llar que (...NOM)?
Filtros:
Si NO Q=(2;3) ir a la siguiente
[AM133A]
Sí

1

No

2

Si us plau, retorni l’ordinador a l’entrevistador. Moltes
gràcies.
Filtros:
Si NO (Q=1 Y AM1=2 Y NOTA_B2=(1;2)) ir a la siguiente
[AUXILIADORA_1_1]
PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

Ara parlarem de cadascuna d'aquestes persones
començant per @1 la persona de més edat fins a la
persona més jove.
Filtros:
Si AM132=1 ir a la siguiente
[AUXILIARDO]

A continuació li farem un seguit de preguntes sobre les
persones que viuen amb @1@2 i sobre l’habitatge on
resideix.

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1
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NS/NC 9
@1@2
Filtros:

Quina edat té?

Si 1=1 ir a la siguiente

Filtros:

[AM133_1]

Si 1=1 ir a la siguiente

Persona entrevistada
Fill/a

1

[AM135_1]

2

__________

Espòs/osa /parella

3

Pare o mare

4

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Avi o àvia

5

Filtros:

Net o neta

6

Si 1=1 ir a la siguiente

Germà/ana

7

[AM136_1]

Cunyat/ada

8

NP (menor de 16 anys) 1

Sogre o sogra 9

Treballa

Gendre o nora 10

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Altres familiars 11

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

13

NS/NC 99

Estudiant

2

6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da

7

8

Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

NS/NC 9

Aquesta persona és home o dona?

Saltos:

Filtros:

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Si 1=1 ir a la siguiente
[AM134_1]

Filtros:

Home 1

Si 1=1 ir a la siguiente

Dona

[FIN_1]

2
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PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

[AM135_2]
__________

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?
[AM133_2]

Filtros:

Persona entrevistada
Fill/a

1

Si AM135_2<16 ir a la siguiente

2

[AM136_2]

Espòs/osa /parella

3

NP (menor de 16 anys) 1

Pare o mare

4

Treballa

Avi o àvia

5

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Net o neta

6

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Germà/ana

7

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Cunyat/ada

8

Estudiant

2

6

Sogre o sogra 9

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Gendre o nora 10

Jubilat/da

Altres familiars 11

NS/NC 9

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

7

8

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
[FIN_2]
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2? @3

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

Aquesta persona és home o dona?

Saltos:

[AM134_2]

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

1

Home 1
Dona

2

NS/NC 9

Quina edat té?
@1@2
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Quina és la situació laboral d'aquesta persona?
[AM133_3]

Filtros:

Persona entrevistada
Fill/a

1

Si AM135_3<16 ir a la siguiente

2

[AM136_3]

Espòs/osa /parella

3

NP (menor de 16 anys) 1

Pare o mare

4

Treballa

Avi o àvia

5

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Net o neta

6

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Germà/ana

7

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Cunyat/ada

8

Estudiant

2

6

Sogre o sogra 9

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Gendre o nora 10

Jubilat/da

Altres familiars 11

NS/NC 9

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

7

8

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
[FIN_3]
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

Aquesta persona és home o dona?

Saltos:

[AM134_3]

Si AM132=3 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

1

Home 1
Dona

2

NS/NC 9

Quina edat té?
@1

[AM135_3]
__________

[AM133_4]
Persona entrevistada

1
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Fill/a

2

[AM136_4]

Espòs/osa /parella

3

NP (menor de 16 anys) 1

Pare o mare

4

Treballa

Avi o àvia

5

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Net o neta

6

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Germà/ana

7

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Cunyat/ada

8

Estudiant

2

6

Sogre o sogra 9

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Gendre o nora 10

Jubilat/da

Altres familiars 11

NS/NC 9

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

7

8

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
[FIN_4]
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

Aquesta persona és home o dona?

Saltos:

[AM134_4]

Si AM132=4 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

1

Home 1
Dona

2

NS/NC 9

Quina edat té?
@1

[AM135_4]
__________

[AM133_5]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_4<16 ir a la siguiente

Pare o mare

1

2
3

4
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Avi o àvia

5

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Net o neta

6

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Germà/ana

7

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Cunyat/ada

8

Estudiant

6

Sogre o sogra 9

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Gendre o nora 10

Jubilat/da

Altres familiars 11

NS/NC 9

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

7

8

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
Filtros:
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Si AM132=5 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Aquesta persona és home o dona?

[FIN_5]

[AM134_5]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

Home 1
Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_5]
__________

[AM133_6]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_5<16 ir a la siguiente

Pare o mare

4

[AM136_5]

Avi o àvia

5

NP (menor de 16 anys) 1

Net o neta

6

Treballa

Germà/ana

7

2

1

2
3
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Cunyat/ada

8

Estudiant

6

Sogre o sogra 9

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Gendre o nora 10

Jubilat/da

Altres familiars 11

NS/NC 9

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

7

8

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
Filtros:
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Si AM132=6 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Aquesta persona és home o dona?

[FIN_6]

[AM134_6]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

Home 1
Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_6]
__________

[AM133_7]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_6<16 ir a la siguiente

Pare o mare

4

[AM136_6]

Avi o àvia

5

NP (menor de 16 anys) 1

Net o neta

6

Treballa

Germà/ana

7
8

2

1

2

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Cunyat/ada

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Sogre o sogra 9

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Gendre o nora 10

3
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Altres familiars 11
Altres no familiars

NS/NC 9
12

Parella del pare o de la mare

Saltos:
13

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
Filtros:
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Si AM132=7 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Aquesta persona és home o dona?

[FIN_7]

[AM134_7]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

Home 1
Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_7]
__________

[AM133_8]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_7<16 ir a la siguiente

Pare o mare

4

[AM136_7]

Avi o àvia

5

NP (menor de 16 anys) 1

Net o neta

6

Treballa

Germà/ana

7
8

2

2

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Cunyat/ada

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Sogre o sogra 9

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Gendre o nora 10

Estudiant

6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da

8

1

3

Altres familiars 11
7

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

13
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NS/NC 99
Filtros:
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Si AM132=8 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Aquesta persona és home o dona?

[FIN_8]

[AM134_8]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

Home 1
Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_8]
__________

[AM133_9]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_8<16 ir a la siguiente

Pare o mare

4

[AM136_8]

Avi o àvia

5

NP (menor de 16 anys) 1

Net o neta

6

Treballa

Germà/ana

7
8

2

2

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Cunyat/ada

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Sogre o sogra 9

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Gendre o nora 10

Estudiant

6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da

8

NS/NC 9

1

3

Altres familiars 11
7

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

13

NS/NC 99

Saltos:
Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?
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Aquesta persona és home o dona?

[FIN_9]

[AM134_9]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1

Home 1
Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_9]
__________

[AM133_10]
Persona entrevistada

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Fill/a

Filtros:

Espòs/osa /parella

Si AM135_9<16 ir a la siguiente

Pare o mare

4

[AM136_9]

Avi o àvia

5

NP (menor de 16 anys) 1

Net o neta

6

Treballa

Germà/ana

7
8

2

2

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Cunyat/ada

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Sogre o sogra 9

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Gendre o nora 10

Estudiant

6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da

8

NS/NC 9

1

3

Altres familiars 11
7

Altres no familiars

12

Parella del pare o de la mare

13

NS/NC 99

Saltos:
Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?
Aquesta persona és home o dona?

Filtros:

[AM134_10]

Si AM132=9 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Home 1
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Dona

2

Quina edat té?

NS/NC 9

@1

[AM135_10]
__________

[FIN_GRAELLA]
PRÈMER AQUI PER CONTINUAR 1

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?
Filtros:
Si AM135_10<16 ir a la siguiente
[AM136_10]

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

NP (menor de 16 anys) 1
[AM137_X]
Treballa

2
@28@29@30 1

Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Estudiant

2

@4-@5-@6 anys

3

@7-@8-@9 anys

4

@10-@11-@12 anys

5

@13-@14-@15 anys

6

@16-@17-@18 anys

7

@19-@20-@21 anys

8

@22-@23-@24 anys

9

@25-@26-@27 anys

10

6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da

@1-@2-@3 anys

7

8

NS/NC 9
Saltos:
Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

NS/NC 99
Filtros:
Si AM132=10 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
[PARE_MARE]
[FIN_10]
__________
PRÈMER INTRO PER CONTINUAR

1
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La seva parella 2
[AM138]

Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella

@28@29@30 1

A parts iguals entre vostè i la seva parella

3

4

@1-@2-@3 anys

2

@4-@5-@6 anys

3

@7-@8-@9 anys

4

@10-@11-@12 anys

5

@13-@14-@15 anys

6

@16-@17-@18 anys

7

@18-@19-@20 anys

8

@21-@22-@23 anys

9

Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans,
altres) 11

@24-@25-@26 anys

10

NS/NC 99

Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva
parella 5
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada

6

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

7

Una persona contractada

8

Elles mateixes 9
Serveis socials 10

CAP

98

NS/NC 99

Filtros:
Si NO A139=(11) ir a la siguiente

138. Alguna d’aquestes persones requereix algun tipus de
dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua,
dependència o bé alguna limitació per portar a terme
amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o
laboral? (ASSENYALEU QUINA/ES PERSONES DE LA LLAR
ES TROBEN EN AQUESTA SITUACIÓ, INCLOSA LA PERSONA
ENTREVISTADA)

[A139L]
__________

139. Qui s’ocupa principalment dels menors de 15 anys
que viuen a la llar? (ENTREVISTADOR: ELS MENORS DE 15
ANYS QUE NO SÓN DISCAPACITATS) (LLEGIU)

Filtros:
Si NO (Q=1 Y AM135_2=(0_15) O AM135_3=(0_15) O
AM135_4=(0_15) O AM135_5=(0_15) O AM135_6=(0_15)
O AM135_7=(0_15) O AM135_8=(0_15) O
AM135_9=(0_15) O AM135_10=(0_15)) ir a la siguiente
[A139]
Vostè sol/a (persona entrevistada)

Filtros:
Si NO (Q=1 Y (AM135_2=(65_98) O AM135_3=(65_98) O
AM135_4=(65_98) O AM135_5=(65_98) O
AM135_6=(65_98) O AM135_7=(65_98) O
AM135_8=(65_98) O AM135_9=(65_98) O
AM135_10=(65_98))) ir a la siguiente

1
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[A140]

Vostè sol/a (persona entrevistada)

Vostè sol/a (persona entrevistada)

1

1

La seva parella 2

La seva parella 2

Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella

Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella
A parts iguals entre vostè i la seva parella

3

4

A parts iguals entre vostè i la seva parella

4

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

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

Vostè, compartint-ho amb una persona contractada

6
7

Vostè, compartint-ho amb una persona contractada

6

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

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

7

Una persona contractada

Una persona contractada

8

8

Elles mateixes 9

Elles mateixes 9

Serveis socials 10

Serveis socials 10

Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans,
altres) 11

Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans,
altres) 11

3

NS/NC 99

NS/NC 99
Filtros:
Filtros:

Si NO A141=(11) ir a la siguiente

Si NO A140=(11) ir a la siguiente

[A141L]

[A140L]

__________

__________

140. Qui s’ocupa principalment de les persones de 65
anys o més? (ENTREVISTADOR: LES PERSONES DE 65
ANYS O MÉS QUE NO SÓN DISCAPACITATS) (LLEGIU)

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

Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente
Filtros:
[AM142]
Si NO (Q=1 Y AM138=(1_10)) ir a la siguiente
Vostè sol/a (PERSONA ENTREVISTADA) 1
[A141]
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La seva parella 2
Principalment vostè amb l’ajuda de la seva parella
A parts iguals entre vostè i la seva parella

3

4

144. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a
les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.,
durant un dia feiner? (SI NO ARRIBA A 1 HORA:
ESPECIFIQUEU MINUTS)

Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva
parella 5
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada

6

Filtros:

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

7

Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente

Una persona contractada
Els serveis socials

8

HORES/DIA FEINER

9

Una altra persona (ESPECIFICAR:

[AM144_HORES]
10

__________

NS/NC 99
Filtros:
Filtros:

Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente

Si NO AM142=(10) ir a la siguiente
[AM142L]
__________

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

MINUTS/DIA FEINER
[AM144_MINUTS]
__________

Filtros:
Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
[AUXXXX_1_1_1_2_1_2]

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

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

[AM143]
Sí

1
Filtros:

No

2
Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente

NS/NC 9
HORES/CAP DE SETMANA SENCER
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[AM145_HORES]

edat? S’exclou qualsevol tipus d’atenció que formi part de
la seva professió, que faci a canvi d’una remuneració o
com a voluntari/a.

__________

Filtros:
Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
MINUTS/CAP DE SETMANA SENCER

147. De quantes persones se’n ocupa?
Filtros:

[AM145_MINUTS]

Si NO A146=1 ir a la siguiente

__________

PERSONES
[AM147]

145. I durant el cap de setmana en total, és a dir,
dissabte+diumenge? (SI NO ARRIBA A 1 HORA:
ESPECIFIQUEU MINUTS)

__________

Filtros:

148. Aproximadament, quantes hores dedica
setmanalment a aquesta tasca d’atenció? (LLEGIR)

Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
Filtros:
[AUXXXX_1_1_1_2_1_2_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

Si NO A146=1 ir a la siguiente
[A148]
Menys de 20 hores a la setmana

1

De 20 a 49 hores a la setmana 2
50 hores o més a la setmana

3

Filtros:
NS/NC 9
Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A146]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

Filtros:
Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente
[QIA_1]

146. Vostè s’ocupa o ajuda a familiars, amics o veïns que
viuen fora de la llar i que tenen problemes de salut,
discapacitat o problemes derivats de la seva avançada

Home 1
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Dona

2

[QIA_3L]

NS/NC 9

__________

Filtros:

QIA_1. ANOTEU EL SEXE DE LA PERSONA INFORMADORA
SENSE PREGUNTAR-HO:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente
QIA_2. Quina edat té vostè?

ANYS
[QIA_2]
__________

QIA_3. Quina relació té vostè amb.... (NOM)?

M32. Es vostè la persona que s’ocupa principalment de la
cura del nen/a? En cas afirmatiu, se n’ocupa vostè
majoritàriament sol/a o rep ajut d’altres persones?

Filtros:

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[QIA_3]

[M32]

Mare

1

Sí, majoritàriament sol/a

Pare

2

Sí, amb ajut d’altres persones 2

Àvia

3

No se n’ocupa habitualment

Avi

4

Una altra opció (ESPECIFICAR: 4

Espòs/osa o parella

5

Un altre familiar

6

3

NS/NC 9

Filtros:

Tutor o responsable no familiar 7
Una persona dels serveis socials
Una persona contractada

1

8

[M32L]

9

Una altra relació (ESPECIFIQUEU-LA:

Si NO M32=(4) ir a la siguiente

10

__________

NS/NC 99

Filtros:
Si NO QIA_3=(10) ir a la siguiente

M33. Qui és la persona que s’ocupa principalment de la
cura del nen/a? (RESPOSTA SIMPLE)
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Filtros:

Filtros:

Si NO (Q=3 Y M32=(3_4)) ir a la siguiente

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

[M33]

[M34]

Pare

1

Home 1

Mare

2

Dona

Parella de la mare

3

2

NS/NC 9

Parella del pare 4
Germà 5
Germana

Filtros:
6

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

Avi

7

ANYS

Àvia

8

[M35]

Un altre familiar (ESPECIFICAR: 9

__________

Una altra persona (no familiar) (ESPECIFICAR: 10
NS/NC 99

M36. Quina relació té vostè amb.... (NOM)?
Filtros:

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

Si NO M33=(9) ir a la siguiente

[M36]

[M33L1]

Pare

1

__________

Mare

2

Parella de la mare

3

Filtros:

Parella del pare 4

Si NO M33=(10) ir a la siguiente

Germà o germana

[M33L2]

Avi o àvia

__________

Un altre familiar (ESPECIFIQUEU-LO)

7

Una altra relació (ESPECIFIQUEU-LO)

8

5

6

NS/NC 99
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Filtros:

Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)

Si NO M36=(7) ir a la siguiente

Cedit per familiars o amics

[M36L_1]

Una altra situació (ESPECIFICAR:

__________

NS/NC 9

Filtros:

Filtros:

Si NO M36=(8) ir a la siguiente

Si NO AM149=(8) ir a la siguiente

[M36L_2]

[AM149L]

__________

__________

Ara li faré unes preguntes referides a vostè

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica

6

7
8

M34. ANOTEU EL SEXE DE LA PERSONA INFORMADORA
SENSE PREGUNTAR-HO:
150. Quin import aproximat ha@1 pagat l’últim mes de
lloguer o d’hipoteca de l’habitatge @2@3?
(ENTREVISTADOR/A INSISTIR PER OBTENIR UNA XIFRA
MALGRAT SIGUI APROXIMADA)

M35. Quina edat té vostè?

Filtros:
Ara li farem unes preguntes sobre @1@2 i l’equipament
amb que compta.

Si NO AM149=(2_5;8;9) ir a la siguiente
EUROS

149. Quin és el règim de tinença @3@4? (LLEGIU)
[AM150]
[AM149]
__________

De propietat (totalment pagat) 1
De propietat (pagant hipoteca) 2

#BOTON|NS/NC|AM150|999999#
De lloguer normal (preu de mercat)
De lloguer social

3

4

En relloguer d’una part d’un pis 5
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151. Té @1@2 algun dels següents problemes? (LLEGIR)
Sí

No

NS/NC

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

2

9

Insectes i/o rates i similars

1

2

9

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

1

2

9

Sorolls procedents de l’exterior

1

2

9

152. Em pot dir amb quina freqüència @1@2? (LLEGIR TIPUS D’AIGUA I ESCALA DE RESPOSTA)
Habitualment

Ocasionalment

Mai

NS/NC

Aigua de l’aixeta sense filtrar

1

2

3

9

Aigua de l’aixeta filtrada

1

2

3

9

Aigua envasada

1

2

3

9

Aigua de fonts naturals

1

2

3

9

154. El seu habitatge disposa de calefacció: central o
individual?
[AM154_1]
HABITACIONS
Sí

1

No

2

[AM153]
__________
NS/NC 9
153. Quantes habitacions té l’habitatge @1? (comptant
dormitoris, sala, menjador i cuina, però no bany).

Filtros:
Si NO AM154_1=1 ir a la siguiente
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155. Utilitzen la calefacció: central o individual quan els
cal?
[AM155_1]
Sí

NS/NC 9

Filtros:

1
Si NO AM154_3=1 ir a la siguiente

No

2
155. Utilitzen aire condicionat quan els cal?

NS/NC 9

154. El seu habitatge disposa d'algun aparell que permet
escalfar alguna habitació (per exemple: radiadors
elèctrics, estufa de gas...)?

[AM155_3]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

[AM154_2]
Sí

1

154. El seu habitatge disposa d'ascensor?

No

2

[AM154_4]

NS/NC 9

Filtros:

Sí

1

No

2

NS/NC 9

Si NO AM154_2=1 ir a la siguiente
155. Utilitzen algun aparell que permet escalfar alguna
habitació (per exemple: radiadors elèctrics, estufa de
gas...) quan els cal?
[AM155_2]

156. A la seva llar disposa/en de rentadora?

Sí

1

[AM156_1]

No

2

Sí

1

No

2

NS/NC 9

NS/NC 9
154. El seu habitatge disposa d'aire condicionat?
[AM154_3]

Filtros:

Sí

1

Si NO AM156_1=(2;9) ir a la siguiente

No

2

157. Es pot/poden permetre tenir rentadora?
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[AM157_1]

157. Es pot/poden permetre tenir telèfon (fix o mòbil)?

Sí

1

[AM157_3]

No

2

Sí

1

No

2

NS/NC 9

NS/NC 9
156. A la seva llar disposa/en de televisor en color?
[AM156_2]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

Filtros:

156. A la seva llar disposa/en d'automòbil?
(ENTREVISTADOR: S’INCLOU EL COTXE D’EMPRESA
DISPONIBLE PER A ÚS PERSONAL)
[AM156_4]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

Si NO AM156_2=(2;9) ir a la siguiente
157. Es pot/poden permetre tenir televisor en color?

Filtros:

[AM157_2]

Si NO AM156_4=(2;9) ir a la siguiente

Sí

1

157. Es pot/poden permetre tenir automòbil?

No

2

[AM157_4]

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en de telèfon (fix o mòbil)?

Sí

1

No

2

NS/NC 9

[AM156_3]
Sí

1

156. A la seva llar disposa/en de connexió a internet?

No

2

[AM156_5]

NS/NC 9

Filtros:

Sí

1

No

2

NS/NC 9

Si NO AM156_3=(2;9) ir a la siguiente
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Filtros:

No

Si NO AM156_5=(2;9) ir a la siguiente

NS/NC 9

2

157. Es pot/poden permetre tenir connexió a internet?
[AM157_5]
Sí

1

158. @1@2 es poden permetre....(LLEGIR)?
Sí

No

NS/NC

1

2

9

2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent per als vegetarians)
1
almenys cada dos dies

2

9

3. Fer front a una despesa imprevista de 750 euros amb els seus
propis recursos

1

2

9

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

1

2

9

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

1

2

9

1.

Anar de vacances, al menys una setmana a l’any

Filtros:
Si NO AM159_1=1 ir a la siguiente
AM159_1. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la
seva llar, han hagut de fer front al pagament de préstecs
hipotecaris sol·licitats per a la compra de l’habitatge
principal?

AM160_1. S’han endarrerit en el pagament d’algun rebut
o quota de préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra
de l’habitatge principal a causa de dificultats
econòmiques?

[AM159_1]

[AM160_1]

Sí

1

Sí, només una vegada 1

No

2

Sí, dues vegades o més 2

NS/NC 9

No

3

NS/NC 9
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AM159_2. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la
seva llar, han hagut de fer front al pagament de compres
ajornades o altres préstecs (pot considerar els préstecs
hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat
per a la compra de l’habitatge principal)?

Filtros:
Si NO AM159_3=1 ir a la siguiente

[AM159_2]

AM160_3. S’han endarrerit en el pagament d’algun rebut
o quota de lloguer de l’habitatge principal a causa de
dificultats econòmiques?

Sí

1

[AM160_3]

No

2

Sí, només una vegada 1

NS/NC 9

Sí, dues vegades o més 2
No

3

NS/NC 9

Filtros:
Si NO AM159_2=1 ir a la siguiente
AM160_2. S’han endarrerit en el pagament d’algun rebut
o quota de compres ajornades o altres préstecs (pot
considerar els préstecs hipotecaris per a segones
residències, però no el sol·licitat per a la compra de
l’habitatge principal) a causa de dificultats econòmiques?

AM159_4. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la
seva llar, han hagut de fer front al pagament de factures o
rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat,
etc.)?

[AM160_2]

Sí

1

Sí, només una vegada 1

No

2

Sí, dues vegades o més 2

NS/NC 9

No

[AM159_4]

3

NS/NC 9

Filtros:
Si NO AM159_4=1 ir a la siguiente

AM159_3. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la
seva llar, han hagut de fer front al pagament de lloguer de
l’habitatge principal?
[AM159_3]

AM160_4. S’han endarrerit en el pagament d’algun rebut
o quota de factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas,
calefacció, comunitat, etc.) a causa de dificultats
econòmiques?

Sí

1

[AM160_4]

No

2

NS/NC 9

Sí, només una vegada 1
Sí, dues vegades o més 2
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No

3

NS/NC 9

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els
membres de @1@2, com @3@4 a arribar a final de mes?
(LLEGIR)
[AM162]
Amb molta dificultat

161. En els últims 12 mesos, s’ha trobat @1@2 en alguna
d’aquestes situacions? (LLEGIR)
Filtros:
Si ((AM159_1=1 Y AM160_1=3) Y (AM159_3=1 Y
AM160_3=3)) O ((AM159_1=2) Y (AM159_3=2)) ir a la
siguiente

1

Amb dificultat 2
Amb certa dificultat

3

Amb certa facilitat

4

Amb facilitat

5

Amb molta facilitat

6

[AM161]
NS/NC 9
Ha tingut 3 impagaments o més però no ha rebut la
demanda d'execució hipotecària
1
Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de
desnonament 2
Ha rebut l'ordre de desnonament

3

Ha estat desnonat/da sense dació en pagament

4

163. Centrant-nos en @1@2, ens podria dir quin és el seu
estat civil? (LLEGIR)

Ha estat desnonat/da amb dació en pagament 5

Filtros:

Una altra situació (ESPECIFICAR:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

NO LLEGIR: CAP D’AQUESTES

9

6

[AM163]
Solter/a

1

Casat/da

2

Filtros:

Vidu/vídua

3

Si NO AM161=(6) ir a la siguiente

Separat/da

4

[AM161L]

Divorciat/da

5

__________

NS/NC 9

NS/NC 99

Z. Dades sociodemogràfiques
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NS/NC 9

164. Quina nacionalitat té @1@2?
[AM164]
Espanyola

1

Espanyola i una altra estrangera
Estrangera

166. On va néixer @1? (LLEGIR)
2

3

NS/NC 9

[AM166_1]
Al mateix municipi de residència (Barcelona)
A un altre municipi de Catalunya

1

2

A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya
A l'estranger

3

4

NS/NC 9
Filtros:
Si NO AM164=(2;3) ir a la siguiente
164b. Quina nacionalitat estrangera té? (ESPECIFICAR)
(MULTIRRESPOSTA)
Filtros:
[AM164_1L]
Si NO AM166_1=2 ir a la siguiente
__________
A quin municipi de Catalunya va néixer? (ESPECIFICAR:
[AM166_2L]
[AM164_1]
__________
__________
[AM166_2]
__________

165. @1@2 es considera que forma part de la comunitat
gitana?
[AM165]
Sí

1

Filtros:

No

2

Si NO AM166_1=3 ir a la siguiente
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A quina província va néixer?(ESPECIFICAR:
[AM166_3L]
__________

168. Quin és el @1 nivell màxim d'estudis finalitzats @2?
(LLEGIR) (RESPOSTA FORÇOSA)
Filtros:
Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[AM166_3]
__________

[AM168]
No sap llegir ni escriure 1
Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver
finalitzat l’educació primària 2

Filtros:
Si NO AM166_1=4 ir a la siguiente

Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos
aprovats d’EGB 3
Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar,
batxillerat elemental, EGB o ESO completa
4

A quin país va néixer? (ESPECIFICAR:
[AM166_4L]
__________

[AM166_4]
__________

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP,
batxillerat pla nou, PREU o COU5
FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius
de grau mitjà 6
FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles
formatius de grau superior
7
Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura
universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 8
Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau,
llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9

167. A quin any va arribar a Espanya @1?

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o
anàleg 10

Filtros:

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR)

11

Si NO AM166_1=(4) ir a la siguiente
[AM167]

Filtros:

__________

Si NO AM168=(11) ir a la siguiente
[AM168L]
__________
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Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente
MESOS
[AM170_MESOS]
169. Quina és la @1 situació laboral principal actual @2?
(LLEGIR)
Filtros:

__________

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente
Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente
[AM169]
ANYS
Treballa

1
[AM170_ANYS]

Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 2
__________
Aturat/da amb subsidi/prestació

3

Aturat/da sense subsidi/prestació

4

Feines de la llar (mestressa de casa)

5

Estudiant

AM170. Quant temps porta aturat/ada
ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)

6

[AM170]

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da per raons d’edat

7

__________

8

Jubilat/da de forma anticipada 9
Una altra situació (ESPECIFICAR)

170. Quant temps porta aturat/ada ininterrompudament?
(ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)
10
Filtros:

NS/NC 99
Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente
[AAA1_1_]
Filtros:
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

Si NO AM169=(10) ir a la siguiente
[AM169L]
__________

171. Malgrat que en l’actualitat @1 no treballa
remuneradament, havia treballat abans de forma
remunerada?
Filtros:

Filtros:
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Si NO AM169=(3_10) ir a la siguiente

Si NO AM172=(12) ir a la siguiente

[AM171]

[AM172L]

Sí

1

__________

No

2

NS/NC 9

173. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?
Filtros:
172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

Filtros:

[AM173]

Si NO (AM169=(3_10) Y AM171=1) ir a la siguiente

Cap

[AM172]

L’actual vigent 2

Per motius de salut

1

Per ocupar-se de persones dependents (d’infants, gent
gran o adultes incapacitades) 2
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars

1

2 contractes

3

De 3 a 5

4

De 6 a 10

5

D’11 a 20

6

Més de 20

7

3

4

Per canvi de lloc de residència 5
NS/NC 9
Per finalització del contracte

6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament

8

Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o pre-jubilació
Per estudis

9
Ara li farem unes preguntes sobre la @1 feina principal
actual @2 o, si ara no treballa, sobre l’última que hagi
tingut.

10

11

Per un altre motiu (ESPECIFICAR)
NS/NC 99

7

12

174. Quina és l’activitat principal de l’empresa on treballa
(o treballava) @2? (ESPECIFICAR)
Filtros:
Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

Filtros:
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[AM174L]

Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

4

__________

Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

5

Contracte temporal de 2 anys i més
[AM174]

6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o
servei, o similar)
7

__________
Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)
Treballa sense contracte

8

9

Autònom o professional sense assalariats/des 10
Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res 11
Filtros:
Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:

13

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente
[AM175L]
NS/NC 99
__________

Filtros:
175. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?
(ESPECIFICAR AMB DETALL)

Si NO AM176=(13) ir a la siguiente

[AM175]

[AM176L]

__________

__________

176. En quina situació es troba @1@2 a la seva feina (o es
trobava a l’última feina)? (LLEGIR)

177. Té @1 (o tenia a l’última feina) treballadors al seu
càrrec? Quants?

Filtros:

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM176]

[AM177]

Funcionari/a

1

No

Assalariat/da amb contracte indefinit 2
Contracte temporal de menys de 6 mesos

1

Sí, d’1 a 4 persones
3

2

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

No ha pogut trobat treball de jornada completa6

Sí, més de 20 persones 5

No vol un treball de jornada completa 7

NS/NC 9

Un altre motiu (ESPECIFICAR:

8

NS/NC 9

Filtros:
178. El @1@3 contracte @2 és a temps complet o a
temps parcial?

Si NO AM179=(8) ir a la siguiente
[AM179L]

Filtros:
__________
Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente
[AM178]
A temps complet

1

A temps parcial 2
Filtros:
NS/NC 9
Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente
[AM180]
Jornada partida 1

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

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

Filtros:

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

Si NO AM178=(2) ir a la siguiente

Jornada contínua, a la nit

[AM179]

Torns 5

Està estudiant 1

Jornada irregular o variable segons els dies

Per malaltia o incapacitat pròpia

2

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

4

6

Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

7

8

NS/NC 9
Per altres obligacions familiars 4
Per altres obligacions personals 5
Filtros:
358 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Si NO AM180=(8) ir a la siguiente

No

[AM180L]

NS/NC 9

4

__________
Filtros:
180. Quin tipus de jornada té @1 a la seva feina
(principal)? (LLEGIR)

Si NO AM182=(3) ir a la siguiente
[AM182L]
__________

181. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa
@1@2 en el seu treball principal? Sense comptar el
temps de menjar i el de desplaçament a la feina.
(SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS:
ARRODONIR FINS A LA SEGÜENT HORA)

Filtros:
Si NO AM182=(1;2;3;9) ir a la siguiente

Filtros:
Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente

HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS
REMUNERATS

HORES TREBALLADES/SETMANA TREBALL PRAL.

[AM183]

[AM181]

__________

__________
183. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa
@1@2 en altres treballs diferents del seu treball
principal?

182. A més del seu treball principal, té @1@2 algun altre
treball remunerat? (LLEGIR)
Filtros:

Filtros:

Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente

Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente

[AM182]

HORES /SETMANA PREFERIRIA TREBALLAR

Sí, habitual

1

[AM183_1]

Sí, ocasional

2

__________

Un altre tipus (ESPECIFICAR:

3
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183b. Suposant que vostè pogués escollir lliurement les
seves hores de treball i tenint en compte la necessitat de
guanyar-se la vida, quantes hores setmanals preferiria
treballar actualment?

Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente

(SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS:
ARRODONIR FINS A LA SEGÜENT HORA)

Està satisfet/a 2

[AM184]
Està molt satisfet/a

1

Està insatisfet/a

3

Està molt insatisfet/a

4

NS/NC 9
184. En general, es troba satisfet/a amb les seves
condicions de treball? (LLEGIU)
Filtros:

185. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns, si us plau, la freqüència amb què es
troba en les següents situacions. (LLEGIR SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)
Mai

Algunes
vegades

Sovint

Sempre

No
procedeix

NS/NC

1

2

3

4

5

9

2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids
1
o alguna altra mena de pol•lució de l'aire

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els
1
braços o les mans

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

9

7. Ha de treballar massa

1

2

3

4

5

9

8. Té males relacions amb els seus companys/es 1

2

3

4

5

9

1. Hi ha un volum de soroll que l’obliga a
aixecar la veu per parlar amb altres
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9. Si té superiors: Té males relacions amb els
seus superiors (SI NO TÉ SUPERIORS: INDICAR
NO PROCEDEIX)

1

2

3

4

5

9

10. Ha de treballar sol/a

1

2

3

4

5

9
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Filtros:
Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente
[AM186]
Mai

1

Algunes vegades

2

Sovint 3
Sempre 4
NS/NC 9

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

Filtros:
Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente
[AM187]
Mai

1

Algunes vegades

2

Sovint 3
Sempre 4
NO LLEGIR: NO PROCEDEIX: NO FA TREBALL DOMÈSTIC I/O NO TÉ RESPONSABILITATS
DOMÈSTIQUES O FAMILIARS 7
NS/NC 9

187. Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb el treball domèstic i les
responsabilitats familiars? (LLEGIR)
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Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M37]
El porten a l’escola bressol o guarderia 1
Està escolaritzat

2

No va a la guarderia ni a l’escola

3

Una altre opció (ESPECIFICAR: 4
NS/NC 9

Filtros:
Si NO M37=(4) ir a la siguiente
[M37L]
__________

M37. El nen/a va a l’escola bressol o guarderia, o està escolaritzat?

Filtros:
Si NO M37=(2;4) ir a la siguiente
[M38]
Educació infantil (P3, P4 o P5) 1
Educació primària cicle inicial (1er o 2on)

2

Educació primària cicle mitjà (3r o 4art) 3
Educació primària cicle superior (5è o 6è)

4

Educació secundària obligatòria (ESO) 5
Educació especial

6
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Un altre curs (ESPECIFICAR:

7

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M38=(7) ir a la siguiente
[M38L]
__________

M38. Quin curs fa....(NOM)? (LLEGIR)

A continuació li farem unes preguntes referides a la mare i al pare de (... NOM) (encara que no
visquin a la mateixa llar). Ens referim al pare i mare biològics o legals (en cas d’adopcions).
Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
Ens pot recordar si en aquesta llar viuen...
[AUX_PARE_MARE]
La mare del nen/a

1

El pare del nen/a

2

NO HI VIU NI LA MARE NI EL PARE

3

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M39]
A Catalunya

1

A la resta d'Espanya

2
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Fora d’Espanya: ESPECIFIQUEU PAÍS.

3

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M39=(3) ir a la siguiente
[M39L]
__________

M39. On va néixer la mare del nen/a?
[M39_3]
__________

Filtros:
Si NO M39=(3) ir a la siguiente
[M40]
__________

M40. A quin any va arribar la mare a Espanya?

Filtros:
Si Q=(1;2) O (Q=3 Y AUX_PARE_MARE=1) ir a la siguiente
[M41]
1. Viu a Barcelona

1

2. Viu en un altre municipi de Catalunya

2
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3. Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya
4. Viu a l’estranger
5. Ha mort

3

4

5

6. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA. 6
NS/NC 9

Filtros:
Si NO M41=(6) ir a la siguiente
[M41L]
__________

M41. Abans ens ha dit que la mare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual?

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M42]
1. No sap llegir ni escriure

1

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

2

3

4. Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO
completa
4
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
5
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà

6

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

7

8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i
enginyeria tècnica
8
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9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
9
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent
11. Una altra possibilitat. ESPECIFIQUEU-LA.

10

11

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M42=(11) ir a la siguiente
[M42L]
__________

M42. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la mare del nen/a? (LLEGIR)

Filtros:
Si Q=(1;2) O (Q=3 Y M41=5) ir a la siguiente
[M43]
1. Treballa

1

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
3. Aturada amb subsidi/prestació

3

4. Aturada sense subsidi/prestació

4

5. Feines de la llar
6. Estudiant

2

5

6

7. Incapacitada o invalidesa permanent 7
8. Jubilada per raons d’edat

8

9. Jubilada de forma anticipada 9
10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA.

10

NS/NC 99
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Filtros:
Si NO M43=(10) ir a la siguiente
[M43L]
__________

M43. Quina és la situació laboral actual de la mare? (LLEGIR)

Filtros:
Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente
MESOS
[M44_MESOS]
__________

Filtros:
Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente
ANYS
[M44_ANYS]
__________

[M44]
__________

M44. Quant temps porta aturada ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)
Filtros:
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Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente
[AAA1_1__1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

Filtros:
Si NO M43=(3_10) ir a la siguiente
[M45]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

M45. Malgrat que la mare no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat abans de
forma remunerada?

Filtros:
Si NO (M43=(3_10) Y M45=1) ir a la siguiente
[M46]
Per motius de salut

1

Per ocupar-se de persones dependents (d’infants, gent gran o adultes incapacitades)
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars

2

3

4

Per canvi de lloc de residencia 5
Per finalització del contracte

6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament

7

8
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Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o pre-jubilació
Per estudis

9

10

11

Per un altre motiu (ESPECIFICAR)

12

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M46=(12) ir a la siguiente
[M46L]
__________

M46. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

M47. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?
Filtros:
Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente
[M47]
Cap

1

L’actual vigent 2
2 contractes

3

De 3 a 5

4

De 6 a 10

5

D’11 a 20

6

Més de 20

7

NS/NC 9
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Filtros:
Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente
[M48L]
__________

Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l’última
que hagi tingut.
M48. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) la mare?
(ESPECIFICAR)
[M48]
__________

Filtros:
Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente
[M49_L]
__________

M49. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) la mare? (ESPECIFICAR AMB DETALL)
[M49]
__________

Filtros:
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Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente
[M50]
Funcionari/a

1

Assalariada amb contracte indefinit

2

Contracte temporal de menys de 6 mesos

3

Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

4

Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

5

Contracte temporal de 2 anys i més

6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 7
Treballadora d’empresa de treball temporal (ETT)
Treballa sense contracte

8

9

Autònoma o professional sense assalariats/des 10
Empresària amb menys de 10 treballadors/res 11
Empresària amb 10 o més treballadors/es

12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:

13

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M50=(13) ir a la siguiente
[M50L]
__________

M50. En quina de les següents situacions es troba la mare (o es trobava a la seva última feina)?
(LLEGIR)

Filtros:
Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente
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[M51]
No

1

Sí, d’1 a 4 persones

2

Sí, de 5 a 10 persones 3
Sí, d’11 a 20 persones 4
Sí, més de 20 persones 5
NS/NC 9

M51. La mare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

Filtros:
Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente
[M52]
A temps complet

1

A temps parcial 2
NS/NC 9

M52. La jornada de la mare és a temps complet o a temps parcial?

Filtros:
Si NO M52=(2) ir a la siguiente
[M53]
Està estudiant 1
Per malaltia o incapacitat pròpia

2

Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 3
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Per altres obligacions familiars 4
Per altres obligacions personals 5
No ha pogut trobat treball de jornada completa6
No vol un treball de jornada completa 7
Un altre motiu (ESPECIFICAR:

8

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M53=(8) ir a la siguiente
[M53L]
__________

M53. Per quin dels següents motius té un contracte a temps parcial en el seu treball?

Filtros:
Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente
[M54]
Jornada partida 1
Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)

2

Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)

3

Jornada contínua, a la nit

4

Torns 5
Jornada irregular o variable segons els dies

6

Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

7

8

NS/NC 9
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Filtros:
Si NO M54=(8) ir a la siguiente
[M54L]
__________

M54. Quin tipus de jornada té la mare de [NOM....] a la seva feina (principal)?

Filtros:
Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente
HORES SETMANA/TREBALL PRAL.
[M55]
__________

M55. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa la mare de [NOM....] en el seu treball
principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. (SI RESPON EN
FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

Filtros:
Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente
[M56]
Sí, habitual

1

Sí, ocasional

2

Un altre tipus (ESPECIFICAR:
No

3

4

NS/NC 9
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Filtros:
Si NO M56=(3) ir a la siguiente
[M56L]
__________

M56. A més del seu treball principal, té la mare algun altre treball remunerat? (LLEGIR)

Filtros:
Si NO (M43=(1;2) Y M56=(1_3;9)) ir a la siguiente
HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS REMUNERATS
[M57]
__________

M57. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa la mare en altres treballs diferents del
seu treball remunerat? (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS: ARRODONIR FINS LA
SEGÜENT HORA)

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M58]
A Catalunya

1

A la resta d'Espanya

2

Fora d’Espanya: ESPECIFIQUEU PAÍS.

3

NS/NC 9
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Filtros:
Si NO M58=(3) ir a la siguiente
[M58L]
__________

Pare o progenitor
M58. On va néixer el pare del nen/a?
[M58_3]
__________

Filtros:
Si NO M58=(3) ir a la siguiente
[M59]
__________

M59. A quin any va arribar el pare a Espanya?

Filtros:
Si Q=(1;2) O (Q=3 Y AUX_PARE_MARE=2) ir a la siguiente
[M60]
1. Viu a Barcelona

1

2. Viu en un altre municipi de Catalunya

2

3. Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya
4. Viu a l’estranger

3

4

377 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

5. Ha mort

5

6. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA. 6
NS/NC 9

Filtros:
Si NO M60=(6) ir a la siguiente
[M60L]
__________

M60. Abans ens ha dit que el pare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M61]
No sap llegir ni escriure 1
Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB

2

3

Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO
completa
4
Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 5
FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius de grau mitjà 6
FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles formatius de grau superior

7

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria
tècnica 8
Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9
Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

10

11
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Filtros:
Si NO M61=(11) ir a la siguiente
[M61L]
__________

M61. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del pare del nen/a? (LLEGIR)

Filtros:
Si Q=(1;2) O (Q=3 Y M60=5) ir a la siguiente
[M62]
1. Treballa

1

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos

2

3. Aturat amb subsidi/prestació 3
4. Aturat sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar
6. Estudiant

4

5

6

7. Incapacitat o invalidesa permanent 7
8. Jubilat per raons d’edat

8

9. Jubilat de forma anticipada 9
10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA.

10

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M62=(10) ir a la siguiente
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[M62L]
__________

M62. Quina és la situació laboral actual del pare? (LLEGIR)

Filtros:
Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente
MESOS
[M63_MESOS]
__________

Filtros:
Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente
ANYS
[M63_ANYS]
__________

[M63]
__________

M63. Quant temps porta aturat ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)
Filtros:
Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente
[AAA1_1__1_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1
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Filtros:
Si NO M62=(3_10) ir a la siguiente
[M64]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

M64. Malgrat que el pare no treballa remuneradament en l’actualitat, havia treballat abans de
forma remunerada?

Filtros:
Si NO (M62=(3_10) Y M64=1) ir a la siguiente
[M65]
Per motius de salut

1

Per ocupar-se de persones dependents (d’infants, gent gran o adultes incapacitades)
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars

2

3

4

Per canvi de lloc de residencia 5
Per finalització del contracte

6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament

8

Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o pre-jubilació
Per estudis

7

9

10

11
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Per un altre motiu (ESPECIFICAR)

12

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M65=(12) ir a la siguiente
[M65L]
__________

M65. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

M66. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?
Filtros:
Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente
[M66]
Cap

1

L’actual vigent 2
2 contractes

3

De 3 a 5

4

De 6 a 10

5

D’11 a 20

6

Més de 20

7

NS/NC 9

Filtros:

382 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente
[M67_L]
__________

Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l’última
que hagi tingut.
M67. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) el pare?
(ESPECIFICAR)
[M67]
__________

Filtros:
Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente
[M68_L]
__________

M68. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el pare? (ESPECIFICAR AMB DETALL)
[M68]
__________

Filtros:
Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente
[M69]
Funcionari/a

1
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Assalariat/da amb contracte indefinit 2
Contracte temporal de menys de 6 mesos

3

Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

4

Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

5

Contracte temporal de 2 anys i més

6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 7
Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)
Treballa sense contracte

8

9

Autònom o professional sense assalariats/des 10
Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res 11
Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:

13

NS/NC 99

Filtros:
Si NO M69=(13) ir a la siguiente
[M69L]
__________

M69. En quina de les següents situacions es troba el pare (o es trobava a la seva última feina)?
(LLEGIR)

Filtros:
Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente
[M70]
No

1

Sí, d’1 a 4 persones

2
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Sí, de 5 a 10 persones 3
Sí, d’11 a 20 persones 4
Sí, més de 20 persones 5
NS/NC 9

M70. El pare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

Filtros:
Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente
[M71]
A temps complet

1

A temps parcial 2
NS/NC 9

M71. El contracte del pare és a temps complet o a temps parcial?

Filtros:
Si NO M71=(2) ir a la siguiente
[M72]
Està estudiant 1
Per malaltia o incapacitat pròpia

2

Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 3
Per altres obligacions familiars 4
Per altres obligacions personals 5
No ha pogut trobat treball de jornada completa6
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No vol un treball de jornada completa 7
Un altre motiu (ESPECIFICAR:

8

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M72=(8) ir a la siguiente
[M72L]
__________

M72. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball?

Filtros:
Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente
[M73]
Jornada partida 1
Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)

2

Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)

3

Jornada contínua, a la nit

4

Torns 5
Jornada irregular o variable segons els dies

6

Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

7

8

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M73=(8) ir a la siguiente
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[M73L]
__________

M73. Quin tipus de jornada té el pare de [NOM....] a la seva feina (principal)?

Filtros:
Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente
HORES SETMANA/TREBALL PRAL.
[M74]
__________

M74. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa el pare de [NOM....] en el seu treball
principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. (SI RESPON EN
FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

Filtros:
Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente
[M75]
Sí, habitual

1

Sí, ocasional

2

Un altre tipus (ESPECIFICAR:
No

3

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO M75=(3) ir a la siguiente
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[M75L]
__________

M75. A més del seu treball principal, té el pare algun altre treball remunerat?

Filtros:
Si NO (M62=(1;2) Y M75=(1_3;9)) ir a la siguiente
HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS REMUNERATS
[M76]
__________

M76. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa el pare en altres treballs diferents del
seu treball remunerat? (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA
SEGÜENT HORA)

LA PERSONA DE REFERÈNCIA DE LA LLAR ÉS....
[PERSONA_REFERENCIA_L]
@28-@29-@30 1
@1-@2-@3 anys

2

@4-@5-@6 anys

3

@7-@8-@9 anys

4

@10-@11-@12 anys

5

@13-@14-@15 anys

6

@16-@17-@18 anys

7

@19-@20-@21 anys

8

@22-@23-@24 anys

9
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@25-@26-@27 anys

10

NS/NC 99

[PERSONA_REFERENCIA]
LES PREGUNTES ES REFERIRAN A LA PARELLA DE LA PERSONA SELECCIONADA 1
ES SALTA EL BLOC

2

LES PREGUNTES ES REFERIRAN A LA PERSONA DE REFERÈNCIA 3
NO SE SAP QUI ES LA PERSONA DE REFERENCIA 4
Saltos:
Si PERSONA_REFERENCIA=(2;4) ir a [AM195]
Si PERSONA_REFERENCIA=(4) Y Q=3 ir a [AM196]

ENTREVISTADOR: ASSENYALI SI LES PREGUNTES SEGÜENTS ES REFERIRAN A LA PERSONA DE
REFERÈNCIA O A LA SEVA PARELLA:
[PR]
de la persona de referència

1

de la parella de la persona de referència

2

[AM188]
No sap llegir ni escriure 1
Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l’educació primària
Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d’EGB

2

3

Primera etapa d’educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO
completa
4
Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 5
FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius de grau mitjà 6
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FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles formatius de grau superior

7

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria
tècnica 8
Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9
Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
Una altra possibilitat (ESPECIFICAR:

10

11

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM188=(11) ir a la siguiente
[AM188L]
__________

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats... @1? (LLEGIR)
ENTREVISTADOR/A: LES PREGUNTES 188 A 194 ES REFERIRAN A @1@2

[AM189]
1. Treballa

1

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
3. Aturada amb subsidi/prestació

3

4. Aturada sense subsidi/prestació

4

5. Feines de la llar
6. Estudiant

2

5

6

7. Incapacitada o invalidesa permanent 7
8. Jubilada per raons d’edat

8

9. Jubilada de forma anticipada 9
10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA.

10
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Filtros:
Si NO AM189=(10) ir a la siguiente
[AM189L]
__________

189. Quina és la situació laboral principal actual... @1? (LLEGIR)

Filtros:
Si NO AM189=(3_10) ir a la siguiente
[AM190]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

190. Malgrat que... @1@2 en l’actualitat no treballa remuneradament, havia treballat abans?

Filtros:
Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente
[AM191L]
__________

191. Quina és l’activitat principal de l’empresa on treballa (o treballava) aquesta persona?
(ESPECIFICAR)
[AM191]
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__________

Filtros:
Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente
[AM192L]
__________

192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa? (ESPECIFICAR AMB DETALL)
[A192]
__________

Filtros:
Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente
[AM193]
Funcionari/a

1

Assalariat/da amb contracte indefinit 2
Contracte temporal de menys de 6 mesos

3

Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any

4

Contracte temporal d’entre 1 any i menys de 2 anys

5

Contracte temporal de 2 anys i més

6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 7
Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)
Treballa sense contracte

8

9
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Autònom o professional sense assalariats/des 10
Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res 11
Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:

13

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM193=(13) ir a la siguiente
[AM193L]
__________

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

Filtros:
Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente
[AM194]
No

1

Sí, d’1 a 4 persones

2

Sí, de 5 a 10 persones 3
Sí, d’11 a 20 persones 4
Sí, més de 20 persones 5
NS/NC 9

194. Té (o tenia a l’última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

393 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

195. @1 Aproximadament, quins són els @2 ingressos nets mensuals @3? (LLEGIR)
Filtros:
Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente
[AM195]
No té ingressos 1
Menys de 300 €

2

De 301 a 600 € 3
De 601 a 900 € 4
De 901 a 1.200 €

5

De 1.201 a 1.500 €

6

De 1.501 a 1.800 €

7

De 1.801 a 3.000 €

8

De 3.001 a 6.000 €

9

Més de 6.000 € 10
NO LLEGIR: NO DESITJA CONTESTAR

88

NO LLEGIR: NO HO SAP 99

[AM196]
Menys de 6.000 €

1

De 6.001 a 9.000 €

2

De 9.001 a 12.000 €

3

De 12.001 a 15.000 €

4

De 15.001 a 18.000 €

5

De 18.001 a 30.000 €

6

De 30.001 a 54.000 €

7
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De 54.001 a 90.000 €

8

Més de 90.000 €

9

NO LLEGIR: NO DESITJA CONTESTAR

88

NO LLEGIR: NO HO SAP 99

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d’aquesta llar (o família)? (LLEGIR)

197.1. Tenen a la llar despesa d’electricitat? (ENTREVISTADOR: SI ESTÀ INCLOSA EN EL REBUT
DEL LLOGUER, ÉS NO)
[AM197_1]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

198.1. Amb quina periodicitat la paguen (els hi arriba la factura o el càrrec al banc)? (LLEGIR)
Filtros:
Si NO AM197_1=1 ir a la siguiente
[AM198_1]
Mensual

1

Bimestral (cada dos mesos)

2

Anual 3
Altres 4

199.1. Sap l’import aproximat de cada factura d’electricitat? Si oscil•la al llarg de l’any, pot fer
una mitjana aproximada dels últims 12 mesos.
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Filtros:
Si NO AM197_1=1 ir a la siguiente
P199.1 .Import de cada factura (mitjana del període) (en euros)
[AM199_1]
__________

#BOTON|NS/NC|AM199_1|9999#

[AM197_2]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

197.2. Tenen a la llar despesa de gas o altres combustibles? (ENTREVISTADOR: SI ESTÀ
INCLOSA EN EL REBUT DEL LLOGUER, ÉS NO)

Filtros:
Si NO AM197_2=1 ir a la siguiente
[AM198_2]
Mensual

1

Bimestral (cada dos mesos)

2

Anual 3
Altres 4
NS/NC 9

Filtros:
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Si NO AM197_2=1 ir a la siguiente
P199.2 .Import de cada factura (mitjana del període) (en euros)
[AM199_2]
__________

198.2. Amb quina periodicitat la paguen (els hi arriba la factura o el càrrec al banc)? (LLEGIR)
199.2. Sap l’import aproximat de cada factura de gas o altres combustibles? Si oscil•la al llarg
de l’any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos.
#BOTON|NS/NC|AM199_2|9999#

Ara li farem unes preguntes referides a la seva salut, la de vostè.
M77. Com diria vostè que és la seva salut en general? (LLEGIR)
Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M77]
Excel•lent

1

Molt bona

2

Bona

3

Regular 4
Dolenta5
NS/NC 9

AA. Estat de salut de la persona informadora

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
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1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia?
[AUX_M78_1]
Sí

1

No

2

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_1]
Millor que habitualment

1

Igual que habitualment 2
Menys que habitualment

3

Molt menys que habitualment 4
NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?
[AUX_M78_2]
No

1

Sí

2

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_2]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment

3
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Molt més que habitualment

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
3. Ha sentit que té un paper útil a la vida?
[AUX_M78_3]
Sí

1

No

2

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_3]
Més útil que habitualment

1

Igual que habitualment 2
Menys útil que habitualment

3

Molt menys útil que habitualment

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
4. S’ha sentit capaç de prendre decisions?
[AUX_M78_4]
Sí

1

No

2

Filtros:
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Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_4]
Més que habitualment 1
Igual que habitualment 2
Menys que habitualment

3

Molt menys que habitualment 4
NS/NC 9

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims
30 dies. Si us plau, indiqui la resposta que més s’acosta al que sent o ha sentit recentment.
(LLEGIR CADA PROBLEMA I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR
RESPOSTA)

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
5. S’ha notat constantment carregat/ada i en tensió?
[AUX_M78_5]
Sí

2

No

1

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_5]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4

NS/NC 9
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Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?
[AUX_M78_6]
Sí

2

No

1

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_6]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?
[AUX_M78_7]
Sí

1

No

2

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_7]
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Més que habitualment 1
Igual que habitualment 2
Menys que habitualment

3

Molt menys que habitualment 4
NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus problemes?
[AUX_M78_8]
Sí

1

No

2

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_8]
Més capaç que habitualment

1

Igual que habitualment 2
Menys capaç que habitualment 3
Molt menys capaç que habitualment

4

NS/NC 9

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims
30 dies. Si us plau, indiqui la resposta que més s’acosta al que sent o ha sentit recentment.
(LLEGIR CADA PROBLEMA I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR
RESPOSTA)

Filtros:
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Si NO Q=3 ir a la siguiente
9. S’ha sentit poc feliç i deprimit/ida?
[AUX_M78_9]
Sí

2

No

1

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_9]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?
[AUX_M78_10]
Sí

2

No

1

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_10]
En absolut

1

No més que habitualment

2
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Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?
[AUX_M78_11]
Sí

2

No

1

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_11]
En absolut

1

No més que habitualment

2

Una mica més que habitualment
Molt més que habitualment

3

4

NS/NC 9

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?
[AUX_M78_12]
Sí

1

No

2
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Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[M78_12]
Més que habitualment 1
Aproximadament el mateix que habitualment 2
Menys que habitualment

3

Molt menys que habitualment 4
NS/NC 9

[AUX_CONTAR_NSNC_1]
__________

Filtros:
Si NO Q=3 ir a la siguiente
[AUX_1]
PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:
Si NO Q=(1;3) ir a la siguiente
[AM200]
Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb ell/a per aquest tema
No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema

1

2

La persona informadora no és la mare, el pare o no té capacitat legal per donar el
consentiment 3
NS/NC 9
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200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostè per fer-li algunes preguntes
sobre @1@2, podríem tornar a contactar amb vostè?
Autorització consentiment nou contacte

Filtros:
Si NO (Q=(1) Y EDAT=(18_110)) ir a la siguiente
[AM201]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

201. Per finalitzar, voldríem saber si acceptaria ser contactat/ada de nou per participar en un
estudi que pretén conèixer els nivells en sang de determinats contaminants en els habitants de
Barcelona. La seva participació consistiria en fer-se una extracció de sang, realitzada per
professionals sanitaris. L’extracció es realitzaria a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM) – PRBB. En el full que li ensenyo trobarà més informació sobre l'estudi.
(ENTREVISTADOR/A ENSENYAR FULL INFORMATIU)

@1
202. Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l’Enquesta de salut de Barcelona ja s’han
acabat.
Podria facilitar-me el seu número de telèfon per a que els supervisors puguin comprovar que
us he realitzat l’enquesta?
Filtros:
Si Q=(1) ir a la siguiente
Ens podria facilitar el seu nom i cognoms per a que els supervisors puguin comprovar que us
he realitzat l'enquesta?
[NOM_INFORMA]
__________
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[AM202]
Facilita número de telèfon

1

Es nega a facilitar el número

2

No té telèfon

3

No coneix el número

4

Filtros:
Si NO AM202=(1) ir a la siguiente
[TELEFON_SUPERVISIO]
__________

HORA_FINAL
[AUX_HORA_FINAL]
__________

DURACIO (MINUTS)
[DURACIO]
__________

Tipus de qüestionari
[D200]
General català 1
General castellà

2

Informador indirecte adults català

3

Informador indirecte adults castellà

4

Menors català 5
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Menors castellà6

E.

Motiu pel qual s’ha emprat el qüestionari informador indirecte adults:

[E200]
No s’ha utilitzat qüestionari informador indirecte adults
Incapacitat permanent de la unitat mostral
Persona gran amb dificultats
Problemes d’idioma

0

1

2

3

Negativa dels pares per ser menor (15 a 18 anys)
Un altre motiu (ESPECIFICAR:

4

5

Filtros:
Si NO E200=(5) ir a la siguiente
[E200_L]
__________

F.
La persona seleccionada (adult / menor) estava present durant l’entrevista realitzada a
l’informador indirecte?
[F200]
No s’ha utilitzat qüestionari informador indirecte adults/menors
Sí

0

1

No, estava al domicili, però a una altra habitació
No, no estava al domicili

2

3

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

408 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

G.

En quina llengua s’ha desenvolupat l’entrevista?

[G200]
Català 1
Castellà 2
Català i castellà combinats

3

Un altra possibilitat (ESPECIFICAR)

4

Filtros:
Si NO G200=(4) ir a la siguiente
[G200_COD]
__________

Amb el català
[H200]
Cap dificultat

1

Alguna dificultat

2

Moltes dificultats

3

No s’ha fet servir aquesta llengua

0

Amb el castellà
[H201]
Cap dificultat

1

Alguna dificultat

2

Moltes dificultats

3

No s’ha fet servir aquesta llengua

I.

0

Presència de terceres persones durant l’entrevista i relació amb l’entrevistat:
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[I200]
No hi havia observadors

1

Parella 2
Pare/mare

3

Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)

4

Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)

5

Altres familiars 6
Amics o veïns 7
Altres persones (relació desconeguda) 8

J. Valori de l’1 (molt poc) al 10 (molt) l’actitud de la persona entrevistada respecte ...
1. A la facilitat a donar respostes
[J200]
Molt poc
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Molt

10

1

2. Al grau de sinceritat

410 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

[J201]
Molt poc
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Molt

10

1

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o
quines? (ANOTI ELS NÚMEROS DE PREGUNTA)
[K200]
Sí hi ha alguna 1
No, no n'hi ha cap

2

Filtros:
Si NO K200=1 ir a la siguiente
Quina o quines?
[AUX_K201]
Pregunta 1:

1

Pregunta 2:

2

Pregunta 3:

3

Pregunta 4:

4

Pregunta 5:

5

NS/NC 9

411 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Filtros:
Si NO AUX_K201=(1) ir a la siguiente
[K201]
__________

Filtros:
Si NO AUX_K201=(2) ir a la siguiente
[K202]
__________

Filtros:
Si NO AUX_K201=(3) ir a la siguiente
[K203]
__________

Filtros:
Si NO AUX_K201=(4) ir a la siguiente
[K204]
__________

Filtros:
Si NO AUX_K201=(5) ir a la siguiente
[K205]
__________
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L.

Lloc de realització de l’entrevista:

[L200]
A la porta del domicili 1
A l’interior del domicili 2
Al lloc de treball

3

A un bar o similar

4

Al carrer o exterior del domicili 5
Un altre lloc (ESPECIFICAR:

6

Filtros:
Si NO L200=(6) ir a la siguiente
[L200_L]
__________

M.

Tipus d’habitatge on viu la persona entrevistada:

[M200]
Edifici de pisos amb ascensor

1

Edifici de pisos sense ascensor 2
Casa unifamiliar adossada

3

Casa unifamiliar entremitgera 4
Casa unifamiliar aïllada 5
Un altre tipus (ESPECIFICAR:

6

Filtros:
Si NO M200=(6) ir a la siguiente
[M200_L]
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__________

Filtros:
Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente
N.

A quina planta viu la persona entrevistada? (ANOTI NÚMERO)

[N200]
__________

Filtros:
Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente
O.
Existeix algun tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici sense rampa ni barana
adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens automàtic?
[O200]
Sí

1

No

2

NS/NC 9

ENTREVISTADOR/A: Es tracta de recollir la planta real de l’edifici. Si, per exemple, és un edifici
de l’eixample amb planta baixa, entresòl, principal, primer i segon pis, les correspondències
són planta 0, 1, 2,3 i 4, respectivament.
Quan l’entrada a l’edifici es faci des d’un nivell superior els pisos que quedin per dessota
s’anotaran consecutivament amb números negatius: planta -1, -2, etc.

Filtros:
Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente
P.
Existeix algun tram d’escales dins del portal abans de l’ascensor o des de l’ascensor fins
a la porta de l’habitatge sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d’ascens/descens
automàtic?
[P200]
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Sí

1

No

2

NS/NC 9

Q.
Com definiria, a primera vista, el nivell d’habitabilitat i salubritat de l’habitatge on viu
la persona entrevistada?
[Q200]
Correcte

1

Deficient

2

Molt deficient 3
L'ENTREVISTA NO HA TINGUT LLOC A LA LLAR 4

R.

Comentaris o observacions:

[R200]
__________

S’anotaran en aquest apartat totes les situacions no recollides a les preguntes del qüestionari
que poden generar inconsistències i influir a l’hora de fer la depuració o l’anàlisi de resultats.
Per exemple, els pares del menor són del mateix sexe, es tracta d’una persona transsexual que
pot respondre/no respondre les preguntes específiques per dones/homes, es tracta d’una
dona embarassada que, malgrat tenir algun problema de salut, no pot prendre medicaments
temporalment, etc.
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Tarjeta 1

Gener 1
Febrer 2
Març

3

Abril

4

Maig

5

Juny

6

Juliol

7

Agost 8
Setembre

9

Octubre

10

Novembre

11

Desembre

12

NC

99

Annex 5. Manual de codificació ESB2016
Codificació de variables
En aquesta edició de l’enquesta el procés de codificació ha estat força més simple que en les
anteriors donat que l’enquesta s’ha realitzat en sistema CAPI i les dades es recullen d’acord als
codis programats. Tanmateix, el qüestionari manté algunes preguntes obertes que s’han de
codificar un cop extreta la matriu de dades:
- Ocupació de la persona: s’ha codificat mitjançant la classificació del CNO2011
- Activitat de l’empresa: s’ha codificat mitjançant la classificació de CNAE 2009
- Malalties cròniques: Classificacions de la WONCA per a l’atenció primària
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A. Cobertura sanitària
3

AM3_1

AM3_1. Té dret al Servei Català de la Salut
Sí
No
NS/NC

3

AM3_2

AM3_2. Té mútua d’afiliació obligatòria amb prestació del SCS
Sí
No
NS/NC

3

AM3_3

AM3_3. Té mútua d’afiliació obligatòria amb prestació d’assegurança privada
Sí
No
NS/NC

3

AM3_4

AM3_4. Té assegurança sanitària privada particular
Sí
No
NS/NC

3

AM3_5

AM3_5. Té assegurança sanitària privada pagada per l'empresa
Sí
No
NS/NC

3

AM3_6

AM3_6. No té cap assegurança sanitària
Sí
No
NS/NC

3

AM3_7

AM3_7. Un altre tipus d'assegurança
Sí
No
NS/NC

3

AM3L

AM3L. LITERAL
LITERAL

3

AM3_R1

AM3_R1. Cobertura sanitària
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Només cobertura pública (resposta 1 a AM3_1 i/o AM3_2 i/o AM3_3) + (resposta 2 a AM3_4 i
AM3_5)
Cobertura pública i privada (resposta 1 a AM3_1 i/o AM3_2 i/o AM3_3) + (resposta 1 a
AM3_4 i/o AM3_5)
Només cobertura privada (resposta 1 a AM3_4 i/o AM3_5 + resposta 2 a AM3_1 i AM3_2 i
AM3_3)
No té cap assegurança (resposta 1 a AM3_6)
NC

B. Estat de salut i qualitat de vida
4

AM4

AM4. Estat de salut autopercebut
Excel·lent
Molt bona
Bona
Regular
Dolenta

5

AM5

AM5. Hores de son durant la setmana passada
Codifiqueu-lo amb un decimal
NC

6

AM6

AM6. Pes
Pes
Codifiqueu quilos amb un decimal
NS/NC

7

AM7

AM7. Talla
Codifiqueu centímetres
1,65 metres = 165
NS/NC

6,7

IMC_ADULTS

IMC_ADULTS. IMC brut (adults 18 anys i mes)

IMCd = Pes (kg) / talla2 (metres)
NP (menors de 18 anys)
NS/NC
6,7

GRUP_IMC_ADULTS

GRUP_IMC_ADULTS. Index Massa Corporal (adults 18 anys i mes)
Infrapès (<18,5)
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Pes normal (≥ 18,5 a <25)
Sobrepès (≥ 25 a <30)
Obesitat (≥30)
NP (menors de 18 anys)
NS/NC
8

A8_1

A8_1. Problemes per caminar dia d'avui
No té problemes per caminar.
Té problemes lleus per caminar.
Té problemes moderats per caminar.
Té problemes greus per caminar.
No pot caminar.
NP (menors)
NS/NC

8

A8_2

A8_2. Problemes per rentar-se o vestir-se dia d'avui
No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a
Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a
Té problemes moderats per rentar-se o vestir- se sol/a
Té problemes greus per rentar-se o vestir- se sol/a
No pot rentar-se o vestir- se sol/a
NP (menors)
NS/NC

8

A8_3

A8_3. Problemes per fer les activitats quotidianes dia d'avui
No té problemes per fer les seves activitats quotidianes
Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes
Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes
Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes
No pot fer les seves activitats quotidianes
NP (menors)
NS/NC

8

A8_4

A8_4. Té dolor o malestar dia d'avui
No té dolor ni malestar
Té dolor o malestar lleu
Té dolor o malestar moderat
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Té dolor o malestar fort
Té dolor o malestar extrem
NP (menors)
NS/NC
8

A8_5

A8_5. Està ansiós/a o deprimit/da
No està ansiós/osa ni deprimit/ida
Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida
Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida
Està molt ansiós/osa o deprimit/ida
Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida
NP (menors)
NS/NC

9

A9

A9. Termòmetre estat de salut avui
De 0 a 100
NP (menors)
NS/NC

C. Morbiditat crònica
10

A10_1

A10_1. Pressió alta (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_2

A10_2. Colesterol elevat (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_3

A10_3. Diabetes (adults)
Sí
No
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NP (menors)
NS/NC
10

A10_4

A10_4. Anèmia (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_5

A10_5. Al·lèrgies cròniques (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_6

A10_6. Asma (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_7

A10_7. Bronquitis crónica (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_8

A10_8. Varices a les cames (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_9

A10_9. Mala circulació de la sang (adults)
Sí
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No
NP (menors)
NS/NC
10

A10_10

A10_10. Migranya o mals de cap freqüents (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_11

A10_11. Cataractes (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_12

A10_12. Mal d'esquena crònic cervical (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_13

A10_13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_14

A10_14. Artrosi, artritis o reumatisme (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_15

A10_15. Osteoporosi (adults)
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Sí
No
NP (menors)
NS/NC
10

A10_16

A10_16. Problemes de próstata (adults)
Sí
No
NP (dones)
NP (menors)
NS/NC

10

A10_17

A10_17. Incontinència urinària (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_18

A10_18. Restrenyiment crònic (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_19

A10_19. Morenes/hemorroides (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_20

A10_20. Úlcera d'estómac o duodè (adults)
Sí
No
NP (menors)
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NS/NC
10

A10_21

A10_21. Problemes crònics de pell (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_22

A10_22. Problemes de tiroides (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_23

A10_23. Depressió i/o ansietat (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_24

A10_24. Altres trastorns mentals (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_25

A10_25. Embòlia/atac de feridura (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_26

A10_26. Infart de miocardi (adults)
Sí
No
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NP (menors)
NS/NC
10

A10_27

A10_27. Altres malalties del cor (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_28

A10_28. Tumors malignes (adults)
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

10

A10_29_1

A10_29_1. Un altre trastorn adults 1 WONCA
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no hi ha altres)
NP (menors)
NS/NC

10

A10_29_2

A10_29_2. Un altre trastorn adults 2 WONCA
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no hi ha altres)
NP (menors)
NS/NC

10

A10_29_3

A10_29_3. Un altre trastorn adults 3 WONCA
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no hi ha altres)
NP (menors)
NS/NC

10

A10_29_4

A10_29_4. Un altre trastorn adults 4 WONCA
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
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NP (no hi ha altres)
NP (menors)
NS/NC
10

A10_29_5

A10_29_5. Un altre trastorn adults 5 WONCA
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no hi ha altres)
NP (menors)
NS/NC

10

TRAST_ADU

TRAST_ADU. Pateixen com a mínim un trastorn crònic (adults)
NP (menors)
Sí (resposta 1 a com a mínim un codi de A10)
No (resposta 2 a tots els ítems de A10)
NS/NC

10

NTRAST_ADU

NTRAST_ADU. Nombre de trastorns crònics (adults)
Resposta 2 a TOTS els ítems de A10
Nombre de respostes 1 als ítems de A10
NP (menors)
NS/NC

D. Accidents
11

AM11_1

AM11_1. Ha tingut Caigudes diferent nivell últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_1

AM12_1. Vegades Caigudes de diferent nivell últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_1

AM13_1. Lloc de l’accident Caigudes diferent nivell
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
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A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC
11

AM11_2

AM11_2. Ha tingut Caigudes en un mateix nivell últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_2

AM12_2. Vegades Caigudes en un mateix nivell últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_2

AM13_2. Lloc de l’accident Caigudes en un mateix nivell
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
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A un altre lloc
NS/NC
11

AM11_3

AM11_3. Ha tingut Cremades últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_3

AM12_3. Vegades Cremades últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_3

AM13_3. Lloc de l’accident Cremades
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_4

AM11_4. Ha tingut Cops últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_4

AM12_4. Vegades Cops últim any
Cap
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Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC
13

AM13_4

AM13_4. Lloc de l’accident Cops
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_5

AM11_5. Ha tingut Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària) últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_5

AM12_5. Vegades Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària) últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_5

AM13_5. Lloc de l’accident Intoxicacions
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
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A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC
11

AM11_6

AM11_6. Ha tingut Accidents de trànsit com a vianant últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_6

AM12_6. Vegades Accidents de trànsit com a vianant últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_6

AM13_6. Lloc de l’Accident de trànsit com a vianant
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_7

AM11_7. Ha tingut Accidents de trànsit en bicicleta últim any
Sí
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No
NS/NC
12

AM12_7

AM12_7. Vegades Accidents de trànsit en bicicleta
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_7

AM13_7. Lloc de l’Accident de trànsit en bicicleta
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_8

AM11_8. Ha tingut Accidents de trànsit com a conductor o passatger de moto últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_8

AM12_8. Vegades Accidents de trànsit com a conductor o passatger de moto
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_8

AM13_8. Lloc de l’Accident de trànsit com a conductors o passatgers de moto
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
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A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_9

AM11_9. Ha tingut Accidents de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe últim
any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_9

AM12_9. Vegades Accidents de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_9

AM13_9. Lloc de l’Accident de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
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A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC
11

AM11_10

AM11_10. Ha tingut Mossegades o agressions d’animals últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_10

AM12_10. Vegades Mossegades o agressions d’animals últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_10

AM13_10. Lloc de l’accident Mossegades o agressions d’animals
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_11

AM11_11. Ha tingut Talls últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_11

AM12_11. Vegades Talls últim any
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Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC
13

AM13_11

AM13_11. Lloc de l’accident Talls
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC

11

AM11_12

AM11_12. Ha tingut un altre accident últim any
Sí
No
NS/NC

12

AM12_12

AM12_12. Vegades un altre accident últim any
Cap
Codifiqueu nombre de vegades
NS/NC

13

AM13_12

AM13_12. Lloc d’Un altre accident
NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
A dins de casa
A la feina o lloc de treball
En un desplaçament durant la jornada laboral
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A l’escola o centre de formació
A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
A la via pública (fora de l’horari laboral o escolar)
A un centre esportiu
A un altre lloc d'esbarjo
A un altre lloc
NS/NC
11

AM11L

AM11L. Altres tipus d'accident últim any LITERAL
LITERAL

11, 12

ACCID

ACCID. Han patit com a mínim un accident
Sí (resposta 1 a com a mínim un codi de AM11)
No (resposta 2 a tots els ítems de AM11)
NS/NC

11, 12

N_ACCID

N_ACCID. Nombre total d'accidents
Resposta 2 a TOTS els ítems de AM11
Suma de respostes vàlides als ítems de AM12
NS/NC

E. Ús de medicaments
14

A14_1

A14_1. Aspirina, similars i/o antiinflamatoris últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_2

A14_2. Tranquil·litzants, sedants últims 2 dies
No

435 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC
14

A14_3

A14_3. Medicaments per a l’al·lèrgia últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_4

A14_4. Antibiòtics (penicil·lina o altres) últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_5

A14_5. Medicaments per a l'asma últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_6

A14_6. Medicaments antidepressius últims 2 dies
No
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Clave: E15188
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC
14

A14_7

A14_7. Medicaments per a la tensió arterial últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_8

A14_8. Medicaments per al colesterol últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_9

A14_9. Medicaments per al cor últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_10

A14_10. Insulina o medicaments per a la diabetis últims 2 dies
No
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Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC
14

A14_11

A14_11. Medicaments per dormir últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_12

A14_12. Medicaments per a l'estómac últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_13

A14_13. Medicaments per a l’osteoporosi últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_14

A14_14. Anticonceptius últims 2 dies
No
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Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (homes)
NP (menors)
NS/NC
14

A14_15

A14_15. Medicaments per aprimar-se últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_16

A14_16. Medicaments homeopàtics últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_17

A14_17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries últims 2 dies
No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC

14

A14_18

A14_18. Un altre medicament últims 2 dies
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No
Receptat pel metge
Aconsellat pel farmacèutic
Iniciativa pròpia
NP (menors)
NS/NC
14

MEDICAM_ADULTS

MEDICAM_ADULTS. Han pres algun medicament ADULTS últims 2 dies
NP (menors)
Sí (una resposta 2 o 3 o 4 a com a mínim un ítem de V46a)
No (resposta 1 a tots els ítems de A14)
NS/NC

14

NUM_MEDICAM_ADULTS NUM_MEDICAM_ADULTS. Nombre de medicaments ADULTS últims 2 dies
Resposta 1 a TOTS els ítems de A14
Nombre de respostes 2,3 o 4 als ítems de A14
NP (menors)
NS/NC

F. Restricció de l’activitat (darrers 12 mesos)
15

A15

A15. Restricció per treballar, anar a escola o feines de casa per problema de salut
crònic
NP (menors de 3 anys)
Sí
No
NS/NC

16

A16

A16. Restricció activitats habituals per problema de salut crònic
NP (menors de 3 anys)
Sí
No
NS/NC

440 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
17

A17

A17. Problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació
NP (menors de 3 anys)
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no ha tingut restricció)
NS/NC
Codifiqueu 8888 en tots els casos en que no hi ha resposta

18

A18

A18. Problema de salut conseqüència d'un accident
NP (menors de 3 anys)
Sí
No
NP (no ha tingut restricció)
NS/NC

G. Discapacitats
19

A19_1

A19_1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

19

A19_2

A19_2. Té dificultats greus per les activitats de cura de la llar i altres activitats
quotidianes
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

20

A20_1

A20_1. Dificultats per Menjar i beure
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
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Clave: E15188
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
21

A21_1

A21_1. Li ajuda algú a menjar
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_2

A20_2. Dificultats per Entrar i sortir del llit
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_2

A21_2. Li ajuda algú a Entrar i sortir del llit
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_3

A20_3. Dificultats per Anar al “lavabo”
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
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Clave: E15188
NS/NC
21

A21_3

A21_3. Li ajuda algú a Anar al “lavabo”
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_4

A20_4. Dificultats per Vestir-se i desvestir-se
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_4

A21_4. Li ajuda algú a Vestir-se i desvestir-se
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_5

A20_5. Dificultats per Banyar-se o dutxar-se
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_5

A21_5. Li ajuda algú a Banyar-se o dutxar-se
No li cal ajut
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L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
20

A20_6

A20_6. Dificultats per Afaitar-se (només homes)
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (dones)
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_6

A21_6. Li ajuda algú a Afaitar-se
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (dones)
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_7

A20_7. Dificultats per Pentinar-se (només dones)
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (homes)
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_7

A21_7. Li ajuda algú a Pentinar-se
No li cal ajut
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L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (homes)
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
20

A20_8

A20_8. Dificultats per Controlar la micció i/o la defecació
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_8

A21_8. Li ajuda algú a Controlar la micció i/o la defecació
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_9

A20_9. Dificultats per Caminar
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_9

A21_9. Li ajuda algú a Caminar
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
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NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
20

A20_10

A20_10. Dificultats per Pujar i baixar escales
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_10

A21_10. Li ajuda algú a Pujar i baixar escales
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_11

A20_11. Dificultats per Sortir al carrer
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_11

A21_11. Li ajuda algú a Sortir al carrer
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

446 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
20

A20_12

A20_12. Dificultats per Agafar transports públics
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_12

A21_12. Li ajuda algú a Agafar transports públics
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_13

A20_13. Dificultats per Cuinar el seu menjar
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_13

A21_13. Li ajuda algú a Cuinar el seu menjar
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_14

A20_14. Dificultats per Anar al mercat / fer la compra personal
Cap dificultat
Poca dificultat
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Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
21

A21_14

A21_14. Li ajuda algú a Anar al mercat / fer la compra personal
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_15

A20_15. Dificultats per Fer les feines de casa rutinàries
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_15

A21_15. Li ajuda algú a Fer les feines de casa rutinàries
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_16

A20_16. Dificultats per Utilitzar el telèfon
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
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NP (menors)
NS/NC
21

A21_16

A21_16. Li ajuda algú a Utilitzar el telèfon
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_17

A20_17. Dificultats per Administrar els diners o pagar rebuts
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_17

A21_17. Li ajuda algú a Administrar els diners o pagar rebuts
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_18

A20_18. Dificultats per Prendre la medicació segons prescripció
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_18

A21_18. Li ajuda algú a Prendre la medicació segons prescripció
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No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
20

A20_19

A20_19. Dificultats per Reconèixer i orientar-se
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_19

A21_19. Li ajuda algú a Reconèixer i orientar-se
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

20

A20_20

A20_20. Dificultats per Aprendre i retenir nova informació
Cap dificultat
Poca dificultat
Força dificultat
No pot fer-ho
NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC

21

A21_20

A21_20. Li ajuda algú a Aprendre i retenir nova informació
No li cal ajut
L’ajuda algú
Ningú l’ajuda
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NP (menor de 65 anys)
NP (menors)
NS/NC
20/21

LIMIT

LIMIT. Tenen algun tipus de dificultat o limitació
Sí, almenys una (respostes 2 o 3 o 4 a A20)
Cap limitació (resposta 1 a TOTS els ítems A20)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC

20/21

DEPEND

DEPEND. Necessiten ajuda
Sí (respostes 2 o 3 a A21)
No (resposta 1 a TOTS els ítems A21)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC

22

A22

A22. Visita domiciliària d'un professional sanitari últim any
Sí, de manera habitual
Sí, de manera ocasional
No
NP (no necessita ajuda)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC

23

A23

A23. Visita domiciliària d'un professional dels serveis socials últim any
Sí, de manera habitual
Sí, de manera ocasional
No
NP (no necessita ajuda)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC

24

A24

A24. De qui rep ajuda (cuidador/a principal)
No rep ajut de ningú
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De la parella
D’altres familiars
De veïns/es o coneguts/des
De persones contractades particularment
De personal dels serveis socials
De membres d'associacions d'ajuda
D’una altra persona
NP (no necessita ajuda)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC
24

A24_L

A24_L. LITERAL
LITERAL

25

A25

A25. Sexe del cuidador/a principal
Home
Dona
NP (no rep ajuda encara que la necessita)
NP (no necessita ajuda)
Menors de 65 anys
NP (menors)
NS/NC

H. Salut mental
26

A26_1

A26_1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia
Sí, millor
Sí/No igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_2

A26_2. Les preocupacions li han fet perdre molt la son
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No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
26

A26_3

A26_3. Ha sentit que juga un paper útil a la vida
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_4

A26_4. S’ha sentit capaç de prendre decisions
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_5

A26_5. S’ha notat constantment carregat/da i en tensió
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_6

A26_6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
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NS/NC
26

A26_7

A26_7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_8

A26_8. Ha estat capaç de fer front als seus problemas
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_9

A26_9. S’ha sentit poc feliç i deprimit/da
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_10

A26_10. Ha perdut confiança en ell/a mateix/a
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

26

A26_11

A26_11. Ha pensat que no serveix per a res
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
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Sí, molt més
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
26

A26_12

A26_12. Se sent raonablement feliç
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

INDEX_GOLD
26

INDEX_GOLD. Nombre d'ítems positius (GHQ)
Cap ítem (respostes 1 i/o 2 a tots els ítems A47)
Nombre de respostes 3 o 4 als ítems de A47
NC a més de 5 ítems = NC
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

SALUT_MENTAL
26

SALUT_MENTAL. Índex de salut mental (GHQ)
Risc de mal asalut mental
Salut mental normal
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

I. Suport social
27

A27_1

A27_1. Té invitacions per distreure’s i sortir amb altres persones
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_2

A27_2. Rep amor i afecte
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_3

A27_3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels problemes a la feina i/o a la llar
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Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC
27

A27_4

A27_4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels problemes personals i familiars
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_5

A27_5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_6

A27_6. Té persones que es preocupen del que li passa
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_7

A27_7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

27

A27_8

A27_8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit
Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

28

A28_1

A28_1. Quants Amics o amigues té
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

29

A29_1

A29_1. A quants Amics o amigues veu mensualment
NP (no en té)
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

28

A28_2

A28_2. Quants Germans o germanes té
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NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC
29

A29_2

A29_2. A quants Germans o germanes veu mensualment
NP (no en té)
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

28

A28_3

A28_3. Quants Fills o filles té
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

29

A29_3

A29_3. A quants Fills o filles veu mensualment
NP (no en té)
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

28

A28_4

A28_4. Quants Néts o netes té
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

29

A29_4

A29_4. A quants Néts o netes veu mensualment
NP (no en té)
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

28

A28_5

A28_5. Quants Nebots o nebodes té
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

29

A29_5

A29_5. A quants Nebots o nebodes veu mensualment
NP (no en té)
NP (menors de 65 anys)
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NP (menors o informador indirecte)
NS/NC
30

A30_1

A30_1. Assisteix a activitats organitzades en grup
Mai
Menys d’un cop al mes
Una o dues vegades al mes
Un cop per setmana
Diverses vegades per setmana
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

30

A30_2

A30_2. Fa activitats de voluntariat
Mai
Menys d’un cop al mes
Una o dues vegades al mes
Un cop per setmana
Diverses vegades per setmana
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

31

A31_1

A31_1. Sent que li falta companyia
Sovint
Algunes vegades
Mai o quasi mai
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
NS/NC

31

A31_2

A31_2. Se sent exclòs del que passa al seu entorn
Sovint
Algunes vegades
Mai o quasi mai
NP (menors de 65 anys)
NP (menors o informador indirecte)
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NS/NC

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos
32

AM32_1

AM32_1. Metge/essa de medicina general
Sí
No
NS/NC

32

AM32_2

AM32_2. Pediatre/a
Sí
No
NS/NC

32

AM32_3

AM32_3. Optometrista (òptic/a)
Sí
No
NS/NC

32

AM32_4

AM32_4. Dentista
Sí
No
NS/NC

32

AM32_5

AM32_5. Ginecòleg/oga
Sí
No
NP (home)
NP (menor)
NS/NC

32

AM32_6

AM32_6. Psiquiatre/a
Sí
No
NS/NC

32

AM32_7

AM32_7. Metge/essa d'una altra especialitat
Sí
No
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NS/NC
32

AM32_8

AM32_8. Infermer/a
Sí
No
NS/NC

32

AM32_9

AM32_9. Llevador/a
Sí
No
NP (home)
NP (menor)
NS/NC

32

AM32_10

AM32_10. Treballador/a social
Sí
No
NS/NC

32

AM32_11

AM32_11. Fisioterapeuta
Sí
No
NS/NC

32

AM32_12

AM32_12. Psicòleg/oga
Sí
No
NS/NC

32

AM32_13

AM32_13. Quiropràctic/a
Sí
No
NS/NC

32

AM32_14

AM32_14. Osteòpata
Sí
No
NS/NC

32

AM32_15

AM32_15. Farmacèutic/a
Sí
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No
NS/NC
32

AM32_16

AM32_16. Professionals de les medicines complementàries
Sí
No
NS/NC

32

AM32_16_1

AM32_16_1. Homeòpata
Sí
No
NS/NC

32

AM32_16_2

AM32_16_2. Acupuntor/a
Sí
No
NS/NC

32

AM32_16_3

AM32_16_3. Herborista
Sí
No
NS/NC

32

AM32_16_4

AM32_16_4. Metge/essa naturista/naturòpata
Sí
No
NS/NC

32

AM32_16_5

AM32_16_5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària
Sí
No
NS/NC

32

AM32_17

AM32_17. Un altre professional
Sí
No
NS/NC

32

AM32L

AM32L. Un altre professional LITERAL
LITERAL

32

AM32_17A

AM32_17A. Un altre professional LITERAL
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No respon altres
Logopeda
Ortopeda
Podòleg
Quiromasajista/quiropractica
Dietista
NS/NC
32

VISIT_MED

VISIT_MED. Visites mèdiques últims 12 mesos (una visita com a mínim)
Sí, ha fet almenys una visita mèdica (resposta 1 a algun ítem AM32)
No n'ha fet (resposta 2 a TOTS els ítems AM32)
NS/NC

K. Atenció primària
33

AM33

AM33. Té metge/metgessa de capçalera
Sí
No
NS/NC

34

AM34

AM34. Metge/essa de capçalera a Barcelona ciutat
Sí
No
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

35

AM35

AM35. Modalitat metge de capçalera
Servei Català de la Salut
Assegurança privada a càrrec de la Mútua Obligatòria
Assegurança privada personal o d'empresa
Metge/essa particular
Metge/essa escolar
Una altra
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC
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36

AM36

AM36. Centre on atèn metge/essa de capçalera
CAP
Centre d'especialitats mèdiques
Consultori de metge/essa particular
Hospital
Escola o centre docent
Un altre tipus
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

37

AM37

AM37. Quants mesos fa que té el mateix metge/essa de capçalera
Nombre de mesos (recollir en anys o mesos però reconvertir a mesos)
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

37

AM37R

AM37R. Quants mesos fa que té el mateix metge/essa de capçalera AGRUPAT
Fins a 3 mesos
De 4 a 6 mesos
De 7 a 12 mesos
De (més d') un any a dos anys
De (més de) dos anys a quatre anys
De (més de) quatre anys a sis anys
De (més de) sis anys a deu anys
Més de deu anys
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

38

AM38

AM38. Vegades que ha anat al metge/essa de capçalera últims 12 mesos
Cap vegada
Codifiqueu nombre de vegades
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

38

AM38R

AM38R. Vegades que ha anat al metge/essa de capçalera últims 12 mesos AGRUPAT
Cap vegada
Una vegada
De 2 a 3 vegades
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De 4 a 6
De 7 a 10
11 o 12
Més de 12
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC
39

AM39

AM39. Quant temps ha passat entre la sol.licitut i la visita
Ha obtingut visita el mateix dia
Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

40

AM40

AM40. Quan té un problema de salut nou, va al seu centre abans d’anar a un altre
Sí, sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

41

AM41

AM41. Quan el seu centre és obert, el visita algú d’allà el mateix dia
Sí, sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

42

AM42

AM42. Quan el seu centre és obert, li poden aconsellar ràpidament per telèfon
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
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NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC
43

AM43

AM43. Quan el seu centre és tancat, hi ha un número de telèfon on pot trucar
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

44

AM44

AM44. Quan va al seu centre, l’atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

45

AM45

AM45. Pot parlar per telèfon o per email amb el metge o infermera que coneix millor
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

46

AM46

AM46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
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NS/NC
47

AM47

AM47. El seu metge/essa parla amb vostè sobre com ha anat la visita amb
l’especialista
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

48

AM48

AM48. Al centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

49

AM49

AM49. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o parent
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (no té un metge/essa de capçalera)
NS/NC

L. Atenció especialitzada ambulatòria
50

AM50

AM50. Tipus especialista (última visita últim any)
Al·lergologia
Aparell digestiu (de l’)
Cardiologia
Cirurgia
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Dermatologia
Endocrinologia
Nefrologia
Neurologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Reumatologia
Traumatologia
Urologia
Una altra especialitat
No ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos
NS/NC
51

AM51

AM51. Indicació de la visita a l'especialista (última visita últim any)
Metge/essa de capçalera
El mateix especialista
Altres especialistes
Decisió pròpia
Altres
NP (no ha anat a l’especialista en els últims 12 mesos)
NS/NC

52

AM52

AM52. Modalitat especialista (última visita últim any)
Servei Català de la Salut
Assegurança sanitària privada a càrrec mútua obligatòria
Assegurança sanitària privada particular
Metge/essa particular
Una altra
NP (no ha anat a l’especialista en els últims 12 mesos)
NS/NC

53

AM53

AM53. Tipus de centre de l'especialista (última visita últim any)
Un centre d’atenció primària (CAP, ambulatori...)
Un centre d’especialitats mèdiques
Una consulta d’un metge privat
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Hospital
Un altre lloc
NP (no ha anat a l’especialista en els últims 12 mesos)
NS/NC
54

AM54

AM54. Quin va ser el motiu de la consulta
Només per revisió o control de salut
Lesió per accident
Diagnòstic i/o tractament d’un problema de salut
Un altre motiu
NP (no ha anat a l’especialista en els últims 12 mesos)
NS/NC

55

AM55

AM55. Quant temps ha passat entre la sol.licitut i la visita a l'especialista
Ha obtingut visita el mateix dia
Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
NP (no ha anat a l’especialista en els últims 12 mesos)
NS/NC

M. Atenció d’urgències
56

AM56

AM56. Nombre de visites a urgències últim any
Cap
Codifiqueu nombre de visites
NS/NC

57

AM57

AM57. Lloc de la visita a urgències (última visita últim any)
A un hospital públic o del SCS
A un hospital privat
Va trucar a un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
Al seu centre d’atenció primària habitual o de referència
A un Centre d’urgències d’atenció primària (ambulatori d’urgències, CUAP)
A la consulta d’un metge o a un centre privat
Al seu domicili
A un altre lloc
NP (no va anar a un servei d’urgències)
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NS/NC
58

AM58

AM58. Qui va prendre la decisió d’anar a urgències
Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants
El metge/essa de capçalera (de l’ambulatori)
Un servei d’emergències mèdiques (061, 112, etc)
Un altre metge/essa o professional sanitari
Una altra persona
NP (no va anar a un servei d’urgències)
NS/NC

N. Hospitalitzacions
59

AM59

AM59. Nombre d'ingressos hospitalaris (últim any)
Cap
Codifiqueu nombre d’ingressos
NS/NC

60

AM60

AM60. Modalitat del centre hospitalari (ingressos últim any)
Hospital del Servei Català de la Salut
Hospital privat d’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
Hospital privat d’una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l’empresa
Altres
NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
NS/NC

61

AM61

AM61. Motiu de salut del seu últim ingrés a l’hospital
Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
NS/NC

62

AM62

AM62. A càrrec de qui va córrer la despesa de l'hospitalització
Servei Català de la Salut
Mútua d ’afiliació obligatòria
Mútua d ‘afiliació obligatòria amb prestació d’una assegurança privada
Al seu càrrec o de la seva llar
A càrrec d’altres persones o institucions
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Altre
NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
NS/NC
63

AM63

AM63. Li han fet una intervenció quirúrgica últims 12 mesos
Sí
No
NS/NC

64

AM64

AM64. Quant temps ha passat entre la sol.licitut i la intervenció quirúrgica
Li han fet la intervenció el mateix dia
Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
NP (no li han fet intervenció quirúrgica últims 12 mesos)
NS/NC

O. Atenció mèdica no atesa
65

AM65

AM65. Problema de salut que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la
Sí
No
NS/NC

66

AM66

AM66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària
No perdre hores de treball, por a no perdre la feina
Haver de tenir cura d'un fill o malalt
Incapacitat física per desplaçar-se
Problemes de transport
No resolen el seu problema de salut
Li han donat hora de visita per a més endavant
No era prou greu
No m’ho podia permetre (massa car o no cobert per l’assegurança mèdica)
Ho va resoldre a la farmàcia
Té altres remeis curatius
Un altre motiu
NP (no ha deixat de demanar atenció)
NS/NC
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P. Pràctiques preventives
67

A67

A67. Es posa la vacuna de la grip de forma regular quan comença la tardor
Sí
No
NP (menor de 60 anys)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

68

A68

A68. Es pren la tensió periòdicament
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

69

A69

A69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada
Fa menys d’un any
Fa entre 1 any i (menys de) 2
Fa entre 2 anys i (menys de) 3
Fa 3 anys o més
No se’n recorda
No se l’ha pres mai
NP (no es pren la tensió)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

70

A70

A70. Es revisa el nivell de colesterol periòdicament
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

71

A71

A71. S’ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida
Si
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

471 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
72

A72

A72. S’ha fet la prova del VIH el darrer any
Si
No
NP (no s'ha fet la prova mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

73

A73

A73. Es fa una mamografia periòdicament
NP (no es fa mamografia periòdica)
No, mai
Sí, cada any
Sí, cada 2 anys
Sí, més de cada 2 anys
De manera irregular
No recorda
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

74

A74

A74. Modalitat de la darrera mamografia
NP (no es fa mamografia periòdica)
Del Programa de detecció precoç del càncer de mama
Del ginecòleg/ga del Servei Català de la Salut
D’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
D’una assegurança privada concertada individualment o per l'empresa
D’un metge/essa privat
Una altra situació
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

75

A75

A75. Motiu principal per no fer-se mamografies periòdiques
NP (es fa mamografia periòdica)
No té l’edat en que la mamografia està recomanada.
No té temps.
Per por al diagnòstic
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Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar.
No sé on me les he de fer
Es una prova molt cara.
Ningú l’ha dit que se’n hagi de fer
No ha rebut mai la carta del PDPCM
Ja té un càncer de mama
Altres
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
76

AM76

AM76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament
Sí
No
No s’ha fet mai una citologia vaginal
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

77

A77

A77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal
Fa menys d’un any
Fa entre 1 any i (menys de) 2
Fa 2 o 3 anys
Fa 4 o 5 anys
Fa més de 5 anys
No se’n recorda
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

78

A78

A78. Està embarassada
NP (té 55 anys o més)
Sí
No
No ho sap, no n’està segura
NP (és home)
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NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària
79

AM79

AM79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja diàriament
Encara no pren fruita o verdura
NP (qüestionari indirecte adults)
NS/NC

80

AM80_1

AM80_1. Esmorzar abans de sortir de casa
Cada dia
De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (qüestionari indirecte adults)
NS/NC

80

AM80_2

AM80_2. Esmorzar a mig matí
Cada dia
De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (qüestionari indirecte adults)
NS/NC

81

AM81

AM81. El menjar que compren no dura gaire i no poden comprar-ne més
Sovint
Algunes vegades
Mai
NS/NC

82

AM82

AM82. No han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada
Sovint
Algunes vegades
Mai

474 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
NS/NC
83

AM83

AM83. Ha hagut de reduir les racions o saltar-se algun àpat per no tenir diners
Si
No
NS/NC

84

AM84

AM84. Amb quina freqüència ha hagut de reduir les racions
NP (no li ha passat)
Gairebé cada més
Alguns mesos però no cada mes
Només 1 ó 2 mesos
NS/NC

85

AM85

AM85. Alguna vegada ha menjat menys del que calia per no tenir prou diners
Si
No
NS/NC

86

AM86

AM86. Es va quedar amb gana per no tenir prou diners
Si
No
NS/NC

R. Estils de vida: Activitat física
87

A87

A87. Com descriuria l'activitat física que desenvolupa habitualment
Està assegut/da durant la major part de la jornada
Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
Fa una activitat que requereix un esforç físic important
Una altra possibilitat
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

88

A88

A88. Dies que ha caminat almenys 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
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NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
89

A89

A89. Minuts diaris caminar (adults)
Cap
Codifiqueu minuts per vegada
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

90

A90

A90. Dies realitza activitat VIGOROSA 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

91

A91

A91. Minuts diaris activitat vigorosa (adults)
Cap
Codifiqueu minuts per vegada
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

92

A92

A92. Dies realitza activitat MODERADA 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

93

A93

A93. Minuts diaris activitat moderada (adults)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu minuts per vegada
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

88-92

ACT_FIS_LLEURE

ACT_FIS_LLEURE. Activitat física en el temps de lleure (adults)
Activitat física sedentaria
Activitat física lleugera
Activitat física moderada
Activitat física intensa
NP (qüestionari indirecte + menors)
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NS/NC

S. Estils de vida: tabac
94

A94

A94. Situació actual amb el tabac
Actualment no fuma gens
Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)
Actualment fuma cada dia
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

95

A95

A95. Situació anterior amb el tabac
No ha fumat mai
Havia fumat menys d’un cop al dia durant 6 mesos o més
Havia fumat menys d’un cop al dia durant menys de 6 mesos
Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més
Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos
NP (fumador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

94-95

CONS_TABAC

CONS_TABAC. Consum de tabac
Fumador diari (resposta 3 a A92)
Fumador ocasional (resposta 2 a A92)
Exfumador (respostes 2 o 4 a A93)
No fumador (no ha fumat mai i altres no fumadors) (respostes 1 o 3 o 5 a A93)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

96

A96

A96. Edat inici fumar (fumadors)
NP (adults no fumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

97

A97

A97. El seu metge li ha aconsellat deixar de fumar
Si
No
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NP (adults no fumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
98

A98

A98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12mesos
Si
No
NP (adults no fumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

99

A99

A99. Algú li ha demanat que no fumi davant seu
Si
No
NP (adults no fumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

100

A100

A100. On li han demanat que no fumi davant seu
A casa seva
A la feina
A casa d’una altra persona
A un cotxe / taxi / transport públic
A un restaurant
A un centre sanitari
A un altre centre públic
Una altra possibilitat
NP (no li han demanat no fumar)
NP (adults no fumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

101

A101

A101. Edat inici fumar (exfumadors)
NP (adults no exfumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

102

A102

A102. Quan temps fa que va deixar de fumar?
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Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
NP (adults no exfumadors)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
103

A103

A103. Té companys de feina que fumin a prop seu
Sí
No
No procedeix (no treballa o treballa sol/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

104

A104

A104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?
Cap persona
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

105

A105

A105. Temps d'exposició al fum dies feiners
Cap
Menys d’1 hora
D’1 a 4 hores
Més de 4 hores
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

106

A106

A106. Temps d'exposició al fum caps de setmana
Cap
Menys d’1 hora
D’1 a 4 hores
Més de 4 hores
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

107

A107

A107. Ha utilitzat la cigarreta electrònica
Sí, actualment
Sí, però en el passat
Només ho ha provat
No ho ha provat mai
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NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

T. Estils de vida: alcohol i drogues
108

A108

A108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada
Menys de 30 dies
D’1 a 12 mesos
Mes d’un any
Mai ha pres una beguda alcohòlica
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

109

A109_1

A109_1. Freqüència consum cervesa dies feiners
Cap dia feiner
Menys d’un dia per mes
D’1 a 3 dies per mes
1 dia per setmana
2 dies per setmana
3 dies per setmana
Tots els dies feiners
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

110

A110_1

A110_1. Consumicions cervesa per dia feiner
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

109

A109_2

A109_2. Freqüència consum vi, cava dies feiners
Cap dia feiner
Menys d’un dia per mes
D’1 a 3 dies per mes
1 dia per setmana
2 dies per setmana
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3 dies per setmana
Tots els dies feiners
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
110

A110_2

A110_2. Consumicions vi, cava per dia feiner
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

109

A109_3

A109_3. Freqüència consum cigalons, xupitos dies feiners
Cap dia feiner
Menys d’un dia al mes
D’1 a 3 dies per mes
1 dia per setmana
2 dies per setmana
3 dies per setmana
Tots els dies feiners
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

110

A110_3

A110_3. Consumicions cigalons, xupitos per dia feiner
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

109

A109_4

A109_4. Freqüència consum whisky, conyac, combinats dies feiners
Cap dia feiner
Menys d’un dia per mes
D’1 a 3 dies per mes
1 dia per setmana
2 dies per setmana
3 dies per setmana
Tots els dies feiners
NP (qüestionari indirecte + menors)
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NS/NC
110

A110_4

A110_4. Consumicions whisky, combinats per dia feiner
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

111

A111_1

A111_1. Freqüència consum cervesa cap de setmana
Mai
Menys d’un cap de setmana per mes
Un cap de setmana per mes
2 caps de setmana per mes
3 caps de setmana per mes
Tots els caps de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

112

A112_1

A112_1. Consumicions cervesa per cap de setmana
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

111

A111_2

A111_2. Freqüència consum vi, cava cap de setmana
Mai
Menys d’un cap de setmana per mes
Un cap de setmana per mes
2 caps de setmana per mes
3 caps de setmana per mes
Tots els caps de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

112

A112_2

A112_2. Consumicions vi, cava per cap de setmana
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
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NS/NC
111

A111_3

A111_3. Freqüència consum cigalons, xupitos cap de setmana
Mai
Menys d’un cap de setmana per mes
Un cap de setmana per mes
2 caps de setmana per mes
3 caps de setmana per mes
Tots els caps de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

112

A112_3

A112_3. Consumicions cigalons, xupitos per cap de setmana
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

111

A111_4

A111_4. Freqüència consum whisky, combinats, cap de setmana
Mai
Menys d’un cap de setmana per mes
Un cap de setmana per mes
2 caps de setmana per mes
3 caps de setmana per mes
Tots els caps de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

112

A112_4

A112_4. Consumicions whisky, combinats per cap de setmana
Cap
Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

113

A113

A113. Freqüència 5 o més consumicions de cop (últim any)
Diàriament
Tres o 4 vegades per setmana
Una o 2 vegades per setmana
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D’1 a 3 vegades al mes
Menys d’1 vegada al mes
Mai
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
110-113

UBE

UBE. UBEs consumides per setmana
Nombre d'Unitats de Beguda Estàndards (UBE) = ubedia+ubediacs
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

110-113

INDEX_ALCOH

INDEX_ALCOH. Índex consum d'alcohol
No bevedor
Bevedor de baix risc (Homes 1-27 unitats/setmana; Dones 1-16 unitats/setmana)
Bevedor de risc (Homes Igual o més de 28 unitats/setmana; Dones igual o més de 17
unitats/setmana) o 5 consumicions seguides almenys un cop al mes)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

114

A114_1

A114_1. Ha pres alguna vegada Tranquil·litzants, pastilles per dormir
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

114

A114_2

A114_2. Ha pres alguna vegada Cannabis, porros, maria
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

114

A114_3

A114_3. Ha pres alguna vegada Cocaïna
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

114

A114_4

A114_4. Ha pres alguna vegada Heroïna o altres opiacis
Sí
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No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
114

A114_5

A114_5. Ha pres alguna vegada Altres drogues
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

115

A115_1

A115_1. Ha pres en els últims 30 dies Tranquil·litzants, pastilles per dormir
Sí
No
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

115

A115_2

A115_2. Ha pres en els últims 30 dies Cannabis, porros, maria
Sí
No
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

115

A115_3

A115_3. Ha pres en els últims 30 dies Cocaïna
Sí
No
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

115

A115_4

A115_4. Ha pres en els últims 30 dies Heroïna o altres opiacis
Sí
No
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

115

A115_5

A115_5. Ha pres en els últims 30 dies Altres drogues
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Sí
No
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
116

A116_1

A116_1. Edat inici consum Tranquil·litzants, pastilles per dormir
Codifiqueu anys
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

116

A116_2

A116_2. Edat inici consum Cannabis, porros, maria
Codifiqueu anys
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

116

A116_3

A116_3. Edat inici consum Cocaïna
Codifiqueu anys
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

116

A116_4

A116_4. Edat inici consum Heroïna o altres opiacis
Codifiqueu anys
NP (no n'ha consumit mai)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

116

A116_5

A116_5. Edat inici consum Altres drogues
Sí
No
No procedeix (no treballa o treballa sol/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
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U. Context Ambiental i mobilitat viària
117

AM117

AM117. Quan temps fa que viu en aquest domicili
Tota la vida
Un mes o menys
Nombre de mesos (recollir en anys o mesos o dies però reconvertir a mesos)
NS/NC

118

AM118

AM118. Quan temps fa que viu en aquest barri
Tota la vida
Un mes o menys
Nombre de mesos (recollir en anys o mesos o dies però reconvertir a mesos)
NS/NC

119

AM119

AM119. Quants dies ha passat el temps en jardins, al camp o a altres espais verds
Nombre de dies
NS/NC

120

AM120

AM120. Disposa d'un espai verd a menys de 10mn a peu de casa seva
Sí
No
NS/NC

121

AM121

AM121. Pot accedir lliurement a aquest espai
Sí
No
NS/NC

122

AM122

AM122. Pot veure des de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba
Sí
No
NS/NC

123

AM123

AM123. Pot veure des de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba
NP (no treballa o no treballa fora de casa)
No
Poc
Força
Molt
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NS/NC
124

AM124_1

AM124_1. El barri te un trànsit molt intens
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
En desacord
Molt en desacord
NS/NC

124

AM124_2

AM124_2. Hi ha molt soroll al barri
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
En desacord
Molt en desacord
NS/NC

124

AM124_3

AM124_3. La violència es un problema al barri
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
En desacord
Molt en desacord
NS/NC

124

AM124_4

AM124_4. El barri disposa d’una amplia oferta de botigues de fruita i verdures
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
En desacord
Molt en desacord
NS/NC

124

AM124_5

AM124_5. Al barri hi ha establiments de “fast food”
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
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En desacord
Molt en desacord
NS/NC
124

AM124_6

AM124_6. El barri disposa d’instal·lacions per fer exercici físic
Molt d’acord
D’acord
Ni acord ni en desacord
En desacord
Molt en desacord
NS/NC

125

A125_1

A125_1. Ahir es va desplaçar A peu
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_2

A125_2. Ahir es va desplaçar En autobús
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_3

A125_3. Ahir es va desplaçar En metro o tramvia
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_4

A125_4. Ahir es va desplaçar En tren
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_5

A125_5. Ahir es va desplaçar En motocicleta
Sí
No
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NP (menors)
NS/NC
125

A125_6

A125_6. Ahir es va desplaçar En ciclomotor
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_7

A125_7. Ahir es va desplaçar A bicicleta
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_8

A125_8. Ahir es va desplaçar En cotxe
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

125

A125_9

A125_9. Ahir es va desplaçar En un altre medi
Sí
No
NP (menors)
NS/NC

126

A126_1

A126_1. Minuts ahir desplaçaments A peu
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_2

A126_2. Minuts ahir desplaçaments En autobús
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_3

A126_3. Minuts ahir desplaçaments En metro o tramvia
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Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC
126

A126_4

A126_4. Minuts ahir desplaçaments En tren
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_5

A126_5. Minuts ahir desplaçaments En motocicleta
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_6

A126_6. Minuts ahir desplaçaments En ciclomotor
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_7

A126_7. Minuts ahir desplaçaments A bicicleta
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_8

A126_8. Minuts ahir desplaçaments En cotxe
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
NS/NC

126

A126_9

A126_9. Minuts ahir desplaçaments En un altre mitjà
Codifiqueu minuts
NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
NP (menors)
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NS/NC

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista
127

A127_1

A127_1. Ha experimentat discriminació a causa de El seu sexe
Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

127

A127_2

A127_2. Ha experimentat discriminació a causa de La seva ètnia
Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

127

A127_3

A127_3. Ha experimentat discriminació a causa de La seva orientació sexual
Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

127

A127_4

A127_4. Ha experimentat discriminació a causa de El seu país d’origen
Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

127

A127_5

A127_5. Ha experimentat discriminació a causa de La seva discapacitat
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Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
127

A127_6

A127_6. Ha experimentat discriminació a causa de Altres
Mai
Algunes vegades
Moltes vegades
Constantment
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

128

A128

A128. Amb quina afirmació se sent més identificat/da
Només m’atreuen persones del meu propi sexe
M’atreuen persones del meu sexe, però alguna vegada de l’altre sexe
M’atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l’altre
M’atreuen persones de l’altre sexe, però alguna vegada del meu sexe
Només m’atreuen persones de l’altre sexe
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

129

A129

A129. Identitat sexual
Heterosexual o “hetero” (col·loquial)
Homosexual, gai o lesbiana
Bisexual
Una altra situació
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

130

A130

A130. Amb qui ha tingut relacions sexuals el darrer any
Només amb dones
Mes sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes
Igual amb homes que amb dones
Més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones
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Només amb homes
No ha tingut relacions sexuals
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
131

A131_1

A131_1. Ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments emocionals
Mai
A vegades
Moltes vegades
No té parella
No s'ha pogut administrar formulari
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

131

A131_2

A131_2. Ha rebut per part de la seva parella mals tractaments físics
Mai
A vegades
Moltes vegades
No té parella
No s'ha pogut administrar formulari
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

131

A131_3

A131_3. Ha rebut per part de la seva parella mals tractaments sexuals
Mai
A vegades
Moltes vegades
No té parella
No s'ha pogut administrar formulari
NP (és home)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
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X. Context familiar i de l'habitatge
132

AM132

AM132. Nombre de persones a la llar
Codifiqueu nombre de persones segons resposta
NC

133

AM133_1

AM133_1. Parentiu del Membre 1 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NS/NC

134

AM134_1

AM134_1. Sexe Membre 1
Home
Dona

135

AM135_1

AM135_1. Edat Membre 1
Codifiqueu anys segons resposta
NC

136

AM136_1

AM136_1. Situació laboral Membre 1
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
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Jubilat/da
NS/NC
137

AM137_1

AM137_1. Membre 1 és persona de referència
Sí
No
NS/NC

138

AM138_1

AM138_1. Membre 1 requereix dedicació especial
Sí
No
NS/NC

133

AM133_2

AM133_2. Parentiu del Membre 2 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_2

AM134_2. Sexe Membre 2
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_2

AM135_2. Edat Membre 2
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
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NC
136

AM136_2

AM136_2. Situació laboral Membre 2
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_2

AM137_2. Membre 2 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_2

AM138_2. Membre 2 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_3

AM133_3. Parentiu del Membre 3 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora

497 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
134

AM134_3

AM134_3. Sexe Membre 3
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_3

AM135_3. Edat Membre 3
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_3

AM136_3. Situació laboral Membre 3
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_3

AM137_3. Membre 3 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_3

AM138_3. Membre 3 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
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NS/NC
133

AM133_4

AM133_4. Parentiu del Membre 4 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_4

AM134_4. Sexe Membre 4
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_4

AM135_4. Edat Membre 4
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_4

AM136_4. Situació laboral Membre 4
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
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Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
137

AM137_4

AM137_4. Membre 4 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_4

AM138_4. Membre 4 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_5

AM133_5. Parentiu del Membre 5 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_5

AM134_5. Sexe Membre 5
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
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135

AM135_5

AM135_5. Edat Membre 5
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_5

AM136_5. Situació laboral Membre 5
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_5

AM137_5. Membre 5 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_5

AM138_5. Membre 5 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_6

AM133_6. Parentiu del Membre 6 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
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Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
134

AM134_6

AM134_6. Sexe Membre 6
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_6

AM135_6. Edat Membre 6
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_6

AM136_6. Situació laboral Membre 6
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_6

AM137_6. Membre 6 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_6

AM138_6. Membre 6 requereix dedicació especial
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Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
133

AM133_7

AM133_7. Parentiu del Membre 7 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_7

AM134_7. Sexe Membre 7
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_7

AM135_7. Edat Membre 7
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_7

AM136_7. Situació laboral Membre 7
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
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Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
137

AM137_7

AM137_7. Membre 7 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_7

AM138_7. Membre 7 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_8

AM133_8. Parentiu del Membre 8 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_8

AM134_8. Sexe Membre 8
Home
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Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
135

AM135_8

AM135_8. Edat Membre 8
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_8

AM136_8. Situació laboral Membre 8
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_8

AM137_8. Membre 8 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_8

AM138_8. Membre 8 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_9

AM133_9. Parentiu del Membre 9 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
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Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
134

AM134_9

AM134_9. Sexe Membre 9
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_9

AM135_9. Edat Membre 9
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_9

AM136_9. Situació laboral Membre 9
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_9

AM137_9. Membre 9 és persona de referència
Sí
No
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NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
138

AM138_9

AM138_9. Membre 9 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_10

AM133_10. Parentiu del Membre 10 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

134

AM134_10

AM134_10. Sexe Membre 10
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_10

AM135_10. Edat Membre 10
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_10

AM136_10. Situació laboral Membre 10
NP (menor de 16/18 anys)
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Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
137

AM137_10

AM137_10. Membre 10 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_10

AM138_10. Membre 10 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_11

AM133_11. Parentiu del Membre 11 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
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NS/NC
134

AM134_11

AM134_11. Sexe Membre 11
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_11

AM135_11. Edat Membre 11
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_11

AM136_11. Situació laboral Membre 11
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

137

AM137_11

AM137_11. Membre 11 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_11

AM138_11. Membre 11 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

133

AM133_12

AM133_12. Parentiu del Membre 12 amb la persona entrevistada
Persona entrevistada
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Fill o filla
Espòs/osa o parella
Pare o mare
Avi o àvia
Nét o neta
Germà/na
Cunyat/da
Sogre o sogra
Gendre o nora
Altres familiars
Altres no familiars
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
134

AM134_12

AM134_12. Sexe Membre 12
Home
Dona
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

135

AM135_12

AM135_12. Edat Membre 12
Codifiqueu anys segons resposta
NP (no hi ha un altre membre)
NC

136

AM136_12

AM136_12. Situació laboral Membre 12
NP (menor de 16/18 anys)
Treballa
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC
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137

AM137_12

AM137_12. Membre 12 és persona de referència
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

138

AM138_12

AM138_12. Membre 12 requereix dedicació especial
Sí
No
NP (no hi ha un altre membre)
NS/NC

139

A139

A139. Cuidador/a dels menors de 15 anys (no discapacitades)
NP (no hi ha menors de 15 anys + viu sol)
La persona entrevistada
La seva parella
Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
S’ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
Una altra persona de la llar que no és la seva parella
Una persona contractada
Elles mateixes
Serveis socials
Una altra situació
Entre tots els membres de la llar
Un familiar que no viu a la llar
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

140

A140

A140. Cuidador/a de les persones de 65 anys o més (no discapacitades)
NP (no hi ha majors de 65 anys + viu sol)
La persona entrevistada
La seva parella
Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
S’ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
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Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
Una altra persona de la llar que no és la seva parella
Una persona contractada
Elles mateixes
Serveis socials
Una altra situació
Entre tots els membres de la llar
Un familiar que no viu a la llar
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
141

A141

A141. Cuidador/a principal de les persones discapacitades de la llar
NP (no hi ha discapacitats/des + viu sol)
La persona entrevistada
La seva parella
Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
S’ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
Una altra persona de la llar que no és la seva parella
Una persona contractada
Elles mateixes
Serveis socials
Una altra situació
Entre tots els membres de la llar
Un familiar que no viu a la llar
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

142

A142

A142. Qui s'ocupa principalment de les feines de la casa
La persona entrevistada
La seva parella
Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
S’ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
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Vostè, compartint-ho seva amb algú altre que no és la parella
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
Una altra persona de la llar que no és la seva parella
Una persona contractada
Els serveis socials
Una altra situació.
Entre tots els membres de la llar
Un familiar que no viu a la llar
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
143

AM143

AM143. Tenen a la llar persona contractada
Sí
No
NS/NC

144

A144

A144. Hores dedicades a activitats domèstiques un dia feiner
Cap hora
Exemple: 3h29' = 3; 3 hores i mitja = 4
NP (qüestionari indirecte + menors)
NC

145

A145

A145. Hores dedicades a activitats domèstiques cap de setmana
Cap hora
Exemple: 3 hores i mitja = 4
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

146

A146

A146. S'ocupa de familiars, amics o veïns fora de la llar amb problemes de salut
Sí
No
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

147

A147

A147. De quantes persones se n’ocupa
NP (no s'ocupa de familiars, amics o veïns)
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC
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148

A148

A148. Hores setmanals dedicades a familiars, amics o veïns amb problemes de salut
NP (no s'ocupa de familiars, amics o veïns)
Menys de 20 hores a la setmana
De 20 a 49 hores a la setmana
50 hores o més a la setmana
NP (qüestionari indirecte + menors)
NS/NC

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica
149

AM149

AM149. Règim de tinença de l'habitatge
De propietat (totalment pagat)
De propietat (pagant hipoteca)
De lloguer normal (preu de mercat)
De lloguer social
En relloguer d’una part d’un pis
Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)
Cedit per familiars o amics
Una altra situació
NS/NC

150

AM150

AM150. Import aproximat del lloguer o hipoteca
NP (no paga per habitatge)
Codifqueu import
NC

151

AM151_1

AM151_1. Té el seu habitatge Goteres, humitats
Sí
No
NS/NC

151

AM151_2

AM151_2. Té el seu habitatge Insectes i/o rates
Sí
No
NS/NC

151

AM151_3

AM151_3. Té el seu habitatge Fums, gasos o contaminació de l’aire
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Sí
No
NS/NC
151

AM151_4

AM151_4. Té el seu habitatge Sorolls procedents de l’exterior
Sí
No
NS/NC

152

AM152_1

AM152_1. Freqüència utilitza Aigua de l’aixeta sense filtrar
Habitualment
Ocasionalment
Mai
NS/NC

152

AM152_2

AM152_2. Freqüència utilitza Aigua de l’aixeta filtrada
Habitualment
Ocasionalment
Mai
NS/NC

152

AM152_3

AM152_3. Freqüència utilitza Aigua envasada
Habitualment
Ocasionalment
Mai
NS/NC

152

AM152_4

AM152_4. Freqüència utilitza Aigua de fonts naturals
Habitualment
Ocasionalment
Mai
NS/NC

153

AM153

AM153. Quantes habitacions té l’habitatge
Codifiqueu nombre d'habitacions (inclosa cuina)
NS/NC

154

AM154_1

AM154_1. L'habitatge disposa de Calefacció central o individual
Sí
No
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NS/NC
154

AM154_2

AM154_2. L'habitatge disposa d'algun aparell que permet escalfar alguna habitació
Sí
No
NS/NC

154

AM154_3

AM154_3. L'habitatge disposa d'Aire condicionat
Sí
No
NS/NC

154

AM154_4

AM154_4. L'habitatge disposa d'Ascensor
Sí
No
NP (edifici unipersonal)
NS/NC

155

AM155_1

AM155_1. Utilitzen quan cal la Calefacció central o individual
Sí
No
NP (no en tenen)
NS/NC

155

AM155_2

AM155_2. Utilitzen quan cal els aparells que permeten escalfar alguna habitació
Sí
No
NP (no en tenen)
NS/NC

155

AM155_3

AM155_3. Utilitzen quan cal l'Aire condicionat
Sí
No
NP (no en tenen)
NS/NC

156

AM156_1

AM156_1. Tenen a la llar Rentadora
Sí
No
NS/NC
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156

AM156_2

AM156_2. Tenen a la llar Televisor en color
Sí
No
NS/NC

156

AM156_3

AM156_3. Tenen a la llar Telèfon (fix o mòbil)
Sí
No
NS/NC

156

AM156_4

AM156_4. Tenen a la llar Automòbil
Sí
No
NS/NC

156

AM156_5

AM156_5. Tenen a la llar Connexió a Internet
Sí
No
NS/NC

157

AM157_1

AM157_1. Es poden permetre tenir Rentadora
Sí
No
7 NP (en tenen)
NS/NC

157

AM157_2

AM157_2. Es poden permetre tenir Televisor en color
Sí
No
7 NP (en tenen)
NS/NC

157

AM157_3

AM157_3. Es poden permetre tenir Telèfon (fix o mòbil)
Sí
No
7 NP (en tenen)
NS/NC

157

AM157_4

AM157_4. Es poden permetre tenir Automòbil
Sí
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No
7 NP (en tenen)
NS/NC
157

AM157_5

AM157_5. Es poden permetre tenir Connexió a Internet
Sí
No
7 NP (en tenen)
NS/NC

158

AM158_1

AM158_1. Es poden permetre Anar de vacances, almenys una setmana l’any
Sí
No
NS/NC

158

AM158_2

AM158_2. Es poden permetre Un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies
Sí
No
NS/NC

158

AM158_3

AM158_3. Es poden permetre Fer front a una despesa imprevista de 750€
Sí
No
NS/NC

158

AM158_4

AM158_4. Es poden permetre Mantenir l'habitatge amb temperatura adequada els
mesos freds
Sí
No
NS/NC

158

AM158_5

AM158_5. Es poden permetre Mantenir l'habitatge amb temperatura adequadaels mesos
càlids
Sí
No
NS/NC

159

AM159_1

AM159_1. Han hagut de pagar Préstecs hipotecaris per a l'habitatge principal
Sí
No
NS/NC
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159

AM159_2

AM159_2. Han hagut de pagar Compres ajornades o altres préstecs
Sí
No
NS/NC

159

AM159_3

AM159_3. Han hagut de pagar Rebut del lloguer de l’habitatge principal
Sí
No
NS/NC

159

AM159_4

AM159_4. Han hagut de pagar Factures o rebuts de serveis
Sí
No
NS/NC

160

AM160_1

AM160_1. S'han endarrerit en el pagament de Préstecs hipotecaris per a l'habitatge
principal
Sí, només una vegada
Sí, dues vegades o més
No
NP (no té aquesta despesa)
NS/NC

160

AM160_2

AM160_2. S'han endarrerit en el pagament de Compres ajornades o altres préstecs
Sí, només una vegada
Sí, dues vegades o més
No
NP (no té aquesta despesa)
NS/NC

160

AM160_3

AM160_3. S'han endarrerit en el pagament de Rebut del lloguer de l’habitatge principal
Sí, només una vegada
Sí, dues vegades o més
No
NP (no té aquesta despesa)
NS/NC

160

AM160_4

AM160_4. S'han endarrerit en el pagament de Factures o rebuts de serveis
Sí, només una vegada
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Sí, dues vegades o més
No
NP (no té aquesta despesa)
NS/NC
161

AM161

AM161. S’ha trobat en alguna d’aquestes situacions últims 5 anys
Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
Ha rebut l'ordre de desnonament
Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
Una altra situació
NS/NC

162

AM162

AM162. Com acostuma a arribar a final de mes?
Amb molta dificultat
Amb dificultat
Amb certa dificultat
Amb certa facilitat
Amb facilitat
Amb molta facilitat
NS/NC

Z. Dades sociodemogràfiques
163

AM163

AM163. Estat civil UM
Solter/a
Casat/da
Vidu/vídua
Separat/da
Divorciat/da
NP (qüestionari de menors)
NS/NC

164

AM164

AM164. Nacionalitat UM
Espanyola
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Espanyola i una altra estrangera
Estrangera
NS/NC
164

AM164_1

AM164_1. Nacionalitat estrangera UM
NP (nacionalitat espanyola)
Vegeu annex XX
NS/NC

165

AM165

AM165. Considera que forma part de la comunitat gitana
Sí
No
NS/NC

166

AM166_1

AM166_1. Lloc de naixement UM
Al mateix municipi de residència
A un altre municipi de Catalunya
A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya
A l'estranger
NS/NC

166

AM166_2

AM166_2. LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
Vegeu annex XX
NS/NC

166

AM166_3

AM166_3. LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
Vegeu annex XX
NS/NC

166

AM166_4

AM166_4. LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
Vegeu annex XX
NS/NC

167

AM167

AM167. Any d'arribada a Espanya UM
NP (ha nascut a Espanya)
NS/NC

168

AM168

AM168. Nivell màxim d'estudis finalitzats UM
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No sap llegir ni escriure
Primaris incomplets
Primaris complets
Primera etapa d’educació secundària
Ensenyaments de batxillerat
FP de grau mitjà
FP de grau superior
Ensenyament s universitaris de primer cicle: diplomatura
Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura
Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
Una altra possibilitat
NP (qüestionari de menors)
NS/NC
169

AM169

AM169. Situació laboral principal UM
Treballa
Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
Aturat/da amb subsidi/prestació
Aturat/da sense subsidi/prestació
Feines de la llar (mestressa de casa)
Estudiant
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
Jubilat/da per raons d’edat
Jubilat/da de forma anticipada
Una altra situació
NP (qüestionari de menors)
NS/NC

170

AM170

AM170. Quants mesos porta aturat ininterrompudament
Codifiqueu mesos
NP (UM no aturada)
NP (qüestionari de menors)
NC

171

AM171

AM171. Havia treballat abans de forma remunerada UM
Incorporar persones que treballen + aturats amb prestacions + jubilats
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Sí (inclosos treballadors/es + jubilats/des)
No
NP (qüestionari de menors)
NS/NC
172

AM172

AM172. Per quin motiu va deixar o va perdre la feina
Per motius de salut
Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes)
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars
Per canvi de lloc de residència
Per finalització de contracte
Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament
Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o pre-jubilació
Per estudis
Per un altre motiu
NP (treballa)
NP (qüestionari de menors)
NS/NC

173

AM173

AM173. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos
Cap
L’actual vigent
Dos contractes
De 3 a 5
De 6 a10
6, D’11 a 20
Més de 20
NP (no actius)
NP (qüestionari de menors)
NS/NC

174

AM174

AM174. Activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) UM
annex 2 (CCAE)
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NP (no ha treballat mai)
NP (menors)
NS/NC
175

AM175

AM175. Feina concreta UM (CCO)
annex 3 (CCO)
NP (no ha treballat mai)
NP (menors)
NS/NC

176

AM176

AM176. Situació contractual UM
Funcionari/a
Contracte indefinit
Contracte < 6 mesos
Contracte 6 mesos i menys de 12
Contracte 1 any i menys de 2
Contracte de 2 anys i més
Contracte de durada no especificada
Contracte temporal de durada no especificada
Treballador ETT
Treballa sense contracte
Autònom sense assalariats
Empresari amb menys de 10 treballadors
Empresari amb 10 o més treballadors
Una altra relació contractual
NP (no ha treballat mai)
NP (menors)
NS/NC

177

AM177

AM177. Nombre de treballadors a càrrec UM
No
Sí, d'1 a 4 persones
Sí, de 5 a 10 persones
Sí, d'11 a 20 persones
Sí, més de 20 persones
NP (no ha treballat mai)
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NP (menors)
NS/NC
178

AM178

AM178. Jornada a temps complet o a temps parcial
A temps complet
A temps parcial
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC

179

AM179

AM179. Per quin motiu fa jornada parcial
Està estudiant
Per malaltia o incapacitat pròpia
Per ocupar-se de menors, persones grans, malaltes o incapacitades
Per altres obligacions familiars
Per altres obligacions personals
No ha pogut trobar treball de jornada completa
No vol un treball de jornada completa
Un altre motiu
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC

180

AM180

AM180. Tipus de jornada a la feina principal
Jornada partida
Jornada contínua, al matí
Jornada contínua, a la tarda
Jornada contínua, a la nit
Torns
Jornada irregular o variable segons els dies
Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC

181

AM181

AM181. Quantes hores a la setmana treballa (treball principal)
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Nombre d'hores hores treballades en total durant l’última setmana treball principal
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC
182

AM182

AM182. Té algun altre treball remunerat
Sí, habitual
Sí, ocasional
Un altre tipus
No
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC

183

AM183

AM183. Quantes hores a la setmana treballa (altres treballs no principal)
Nombre d'hores hores treballades en total durant l’última setmana treball principal
NP (no té altres treballs)
NP (no treballa actualment)
NP (menors)
NS/NC

184

AM184

AM184. Satisfacció amb les seves condicions de treball
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_1

AM185_1. Volum de soroll que l’obliga a aixecar la veu per parlar amb altres
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
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NS/NC
185

AM185_2

AM185_2. Pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de
l'aire
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_3

AM185_3. Ha d’aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o
per sobre
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_4

AM185_4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_5

AM185_5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
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NS/NC
185

AM185_6

AM185_6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_7

AM185_7. Ha de treballar massa
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_8

AM185_8. Té males relacions amb els seus companys/es
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no té companys)
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

185

AM185_9

AM185_9. Té males relacions amb els seus superiors (nomes cal contestar si té
superiors)
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no té superiors)
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NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC
185

AM185_10

AM185_10. Ha de treballar sol/a
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

186

AM186

AM186. S’ha sentit en estrès per problemes laborals
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

187

AM187

AM187. Dificultats per compaginar la vida laboral amb el treball domèstic i familiar
Mai
Algunes vegades
Sovint
Sempre
NP (no fa treball domèstic i/o no té responsabilitats domèstiques o familiars)
NP (no treballa actualment)
NP (menors + informador indirecte)
NS/NC

Dades sociodemogràfiques
PERSONA DE REFERÈNCIA
…

PR

PR. Les preguntes es refereixen a la persona de referència o a la seva parella
Persona de referència
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Parella de la persona de referència
NP (UM és persona de referència sense parella)
188

AM188

AM188. Nivell màxim d'estudis finalitzats PR
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
No sap llegir ni escriure
Primària incompleta
Primària completa
Primera etapa de secundària
Batxillerat
FP de grau mitjà
FP de grau superior
Universitaris de grau mitjà: diplomatura
Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
Universitaris de tercer cicle
Una altra possibilitat
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

189

AM189

AM189. Situació laboral principal PR
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
Treballa
Treballa, però té una baixa
Aturat/da amb subsidi
Aturat/da sense subsidi
Feines de la llar
Estudiant
Incapacitat/da
Jubilat/da per edat
Jubilat/da anticipadament
Una altra possibilitat
No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
Discapacitat/da, edat avançada o malaltia de llarga durada
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

530 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
190

AM190

AM190. Havia treballat abans de forma remunerada PR
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
Sí (inclosos PR treballadors/es + jubilats/des)
No
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

191

AM191

AM191. Activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) PR
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
annex 2 (CCAE)
NP (PR no ha treballat mai)
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

192

AM192

AM192. Feina concreta PR (CCO)
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
annex 3 (CCO)
NP (PR no ha treballat mai)
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

193

AM193

AM193. Situació contractual feina actual o anterior (PR)
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
Funcionari/a
Assalariat/da amb contracte indefinit
Contracte temporal de menys de 6 mesos
Contracte temporal d’entre 6 mesos i menys d’1 any
Contracte temporal d’entre 1 anys i menys de 2 anys
Contracte temporal de 2 anys i més
Contracte temporal de durada no especificada
Treballador/a d’empresa de treball temporal (ETT)
Treballa sense contracte
Autònom o professional sense assalariats/des
Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res
Empresari/a amb 10 o més treballadors/es
Una altra relació contractual
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NP (PR no ha treballat mai)
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC
194

AM194

AM194. Nombre de treballadors a càrrec PR
Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
No
Sí, d'1 a 4 persones
Sí, de 5 a 10 persones
Sí, d'11 a 20 persones
Sí, més de 20 persones
NP (PR no ha treballat mai)
NP (UM és persona de referència sense parella)
NS/NC

195

AM195

AM195. Ingressos nets mensuals persona entrevistada
No té ingressos
Menys de 300 €
De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
De 901 a 1.200 €
De 1.201 a 1.500 €
De 1.501 a 1.800 €
De 1.801 a 3.000 €
De 3.001 a 6.000 €
Més de 6.000 €
No desitja contestar
NP (menors)
No ho sap

196

AM196

AM196. Ingressos bruts anuals de la llar
Menys de 6.000 €
De 6.001 a 9.000 €
De 9.001 a 12.000 €
De 12.001 a 15.000 €
De 15.001 a 18.000 €
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De 18.001 a 30.000 €
De 30.001 a 54.000 €
De 54.001 a 90.000 €
Més de 90.000 €
No desitja contestar
No ho sap
197

AM197_1

AM197_1. Tenen a la llar despesa d’electricitat
Sí
No
NS/NC

198

AM198_1

AM198_1. Amb quina periodicitat paguen electricitat
Mensual
Bimensual
Anual
Altres
NP (no té la despesa)
NS/NC

199

AM199_1

AM199_1. Import en euros (mitjana del període) d’electricitat
Cost en euros
NP (no té la despesa)
NS/NC

197

AM197_2

AM197_2. Tenen a la llar despesa de gas
Sí
No
NS/NC

198

AM198_2

AM198_2. Amb quina periodicitat paguen gas
Mensual
Bimensual
Anual
Altres
NP (no té la despesa)
NS/NC

199

AM199_2

AM199_2. Import en euros (mitjana del període) de gas
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Cost en euros
NP (no té la despesa)
NS/NC

Autorització consentiment nou contacte
200

AM200

AM200. Consentiment per tornar a contactar per preguntar sobre la salut
Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema
NP (informador no autoritzat)
NS/NC

201

AM201

AM201. Acord per fer anàlisi de sang IMIM
Sí, estaria d’acord
No
NP (informador no autoritzat)
NS/NC

202

AM203

AM203. Consentiment per anàlisi de sang IMIM
Sí
No
NP (no està d'acord amb fer-se l'anàlisi)
NP (informador no autoritzat)
NS/NC

VARIABLES específiques informador indirecte
QIA_1

QIA_1

QIA_1. Sexe de la persona informadora que no viu a la llar
Home
Dona
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (qüestionari general o de menors)
NS/NC

QIA_2

QIA_2

QIA_2. Edat de la persona informadora que no viu a la llar
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (qüestionari general o de menors)
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NS/NC
QIA_3

QIA_3

QIA_3. Relació de la persona informadora que no viu a la llar
Mare
Pare
Àvia
Avi
Espòs/osa o parella
Un altre familiar
Tutor o responsable no familiar
Una persona dels serveis socials
Una persona contractada
Una altra relació
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (qüestionari general o de menors)
NS/NC

VARIABLES específiques menors
B. Estat de salut i qualitat de vida MENORS
M1

M1_1

M1_1. S’ha sentit bé i en forma?
Gens
Una mica
Moderadament
Molt
Moltíssim
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_2

M1_2. S’ha sentit ple/na d’energia?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
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Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC
M1

M1_3

M1_3. S’ha sentit trist/a?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_4

M1_4. S’ha sentit sol/a?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_5

M1_5. Ha tingut prou temps per a ell?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_6

M1_6. Ha pogut triar què fer en el seu temps lliure?
Mai
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Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC
M1

M1_7

M1_7. Els seus pares l’han tractat de forma justa?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_8

M1_8. S’ha divertit amb els seus amics o amigues?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M1

M1_9

M1_9. Li ha anat bé a l’escola?
Gens
Una mica
Moderadament
Molt
Moltíssim
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
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NS/NC
M1

M1_10

M1_10. Ha pogut posar atenció?
Mai
Gairebé mai
Algunes vegades
Gairebé sempre
Sempre
NP (té menys de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

C. Morbiditat crònica MENORS
M2

M2_1

M2_1. Diabetes (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_2

M2_2. Al·lèrgies cròniques (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_3

M2_3. Asma (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_4

M2_4. Bronquitis de repetició (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC
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M2

M2_5

M2_5. Restrenyiment crònic (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_6

M2_6. Otitis de repetició (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_7

M2_7. Infeccions urinàries de repetició (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_8

M2_8. Retard de creixement (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_9

M2_9. Epilèpsia (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_10

M2_10. Algun tipus de malformació congènita (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_11

M2_11. Deficiència visual (MENORS)
Sí
No
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NP (adults)
NS/NC
M2

M2_12

M2_12. Deficiència auditiva (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_13

M2_13. Defecte de la parla (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_14

M2_14. Algun trastorn o retard mental (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_15

M2_15. (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_16

M2_16. (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_17

M2_17. Convulsions febrils (MENORS)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M2

M2_18

M2_18. Enuresi (es fa pipí al llit) (MENORS)
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Sí
No
NP (adults)
NS/NC
M2

M2_19

M2_19. Un altre trastorn crònic
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

G. Discapacitats MENORS
M3

M3

M3. Té limitació greu o discapacitat permanent
NP (té menys de 6 anys)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M4

M4

M4. Detecció de trastorn que li pugui originar en el futur una discapacitat
NP (té 6 anys o més)
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

H. Salut mental MENORS
M5

M5_1

M5_1. Respecta els sentiments d’altres persones
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC
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M5

M5_2

M5_2. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_3

M5_3. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d’estómac o de nàusees
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_4

M5_4. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, joguines etc.)
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_5

M5_5. Té sovint atacs de nervis o és irascible
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_6

M5_6. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
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NP (adults)
NS/NC
M5

M5_7

M5_7. Generalment és obedient, sol fer el que els adults li demanen
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_8

M5_8. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_9

M5_9. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_10

M5_10. Està movent-se contínuament, dóna tombs sense parar
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_11

M5_11. Té com a mínim un bon amic o amiga
No és cert
És més o menys cert
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És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC
M5

M5_12

M5_12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els amenaça
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_13

M5_13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_14

M5_14. En general, és estimat pels altres nens i nenes
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_15

M5_15. Es distreu amb facilitat, no es concentra
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_16

M5_16. Es posa nerviós/a en situacions noves
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No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC
M5

M5_17

M5_17. És amable amb nens/es més petits
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_18

M5_18. Sovint menteix o enganya
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_19

M5_19. És amenaçat o molestat per altres nens/es
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_20

M5_20. Sovint s’ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres nens/es)
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
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NS/NC
M5

M5_21

M5_21. Pensa abans d’actuar
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_22

M5_22. Roba coses de casa, de l’escola o d’altres llocs
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_23

M5_23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_24

M5_24. Té moltes pors, s’espanta fàcilment
No és cert
És més o menys cert
És absolutament cert
NP (té menys de 4 anys)
NP (adults)
NS/NC

M5

M5_25

M5_25. Acaba el que comença, té bona concentració
NP (té menys de 4 anys)
No és cert
És més o menys cert
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És absolutament cert
NP (adults)
NS/NC
M6

M6

M6. Modalitat d’assistència sanitària del dentista
Al Servei Català de la Salut (sistema públic)
Assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria
Assegurança sanitària privada
Metge/essa particular
Una altra possibilitat
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_1

M7_1. Revisió general de la boca
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_2

M7_2. Neteja de la boca
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_3

M7_3. Segellats, aplicació de fluor
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_4

M7_4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)
Sí
No
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NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC
M7

M7_5

M7_5. Empastaments (obstruccions) per càries
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_6

M7_6. Extracció d’alguna dent o queixal
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_7

M7_7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_8

M7_8. Tractament de les genives
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

M7

M7_9

M7_9. Ortodòncia (col·locació i/o seguiment d’aparell o sistema corrector)
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC
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M7

M7_10

M7_10. Un altre motiu
Sí
No
NP (no ha anat al dentista)
NP (adults)
NS/NC

K. Atenció primària MENORS
M8

M8

M8. Ha portat el nen/a a un especialista o servei especialitzat
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M9

M9_1

M9_1. El seu metge/essa anota habitualment informació per a l’especialista
NP (no ha anat a l'especialista)
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M9

M9_2

M9_2. El seu metge/essa parla sobre com ha anat la visita a l'especialista
NP (no ha anat a l'especialista)
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M10

M10_1

M10_1. Hi ha al seu centre servei de Vacunacions
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Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC
M10

M10_2

M10_2. Hi ha al seu centre servei de Salut sexual o control de natalitat
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M10

M10_3

M10_3. Hi ha al seu centre Assessorament per a problemes de salut mental
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M10

M10_4

M10_4. Hi ha al seu centre servei per Cosir un trau que necessita punts
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M11

M11_1

M11_1. Parla amb el metge Com mantenir el nen/a sa
Sens dubte
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Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC
M11

M11_2

M11_2. Parla amb el metge Com enfrontar-se als problemes de conducta del fill/a
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M11

M11_3

M11_3. Parla amb el metge Temes de seguretat (sexe, drogues, beure…)
NP (té menys de 13 anys)
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M12

M12_1

M12_1. Recomanaria el metge/essa o centre a un amic o parent amb fills
Sens dubte
Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

M12

M12_2

M12_2. Recomanaria el metge/essa o centre a algú que no parli bé l'idioma
Sens dubte
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Probablement sí
Probablement no
No, en absolut
No sap, no recorda
NP (adults)
NS/NC

P. Pràctiques preventives MENORS
M13

M13

M13. Ha rebut totes les vacunes que li pertoquen
Sí totes
No
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_1

M14_1. Va decidir no administrar Diftèria
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_2

M14_2. Va decidir no administrar Polio
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_3

M14_3. Va decidir no administrar Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_4

M14_4. Va decidir no administrar Hepatitis B
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Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
M14

M14_5

M14_5. Va decidir no administrar Meningococ C
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_6

M14_6. Va decidir no administrar Hepatitis A
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_7

M14_7. Va decidir no administrar Xarampió
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_8

M14_8. Va decidir no administrar Rubèola
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_9

M14_9. Va decidir no administrar Tètanus
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
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NP (adults)
NS/NC
M14

M14_10

M14_10. Va decidir no administrar Pertussis/Tos ferina
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_11

M14_11. Va decidir no administrar Paperes (parotiditis)
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_12

M14_12. Va decidir no administrar Virus del papil·loma humà
NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
Sí
No
NP (homes)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M14

M14_13

M14_13. Va decidir no administrar Varicel·la
NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
Sí
No
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_1

M15_1. Motiu va decidir no administrar Diftèria
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
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4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
M15

M15_2

M15_2. Motiu va decidir no administrar Polio
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_3

M15_3. Motiu va decidir no administrar Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
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Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
M15

M15_4

M15_4. Motiu va decidir no administrar Hepatitis B
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_5

M15_5. Motiu va decidir no administrar Meningococ C
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
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M15

M15_6

M15_6. Motiu va decidir no administrar Hepatitis A
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_7

M15_7. Motiu va decidir no administrar Xarampió
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_8

M15_8. Motiu va decidir no administrar Rubèola
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
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5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
M15

M15_9

M15_9. Motiu va decidir no administrar Tètanus
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_10

M15_10. Motiu va decidir no administrar Pertussis/Tos ferina
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
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NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC
M15

M15_11

M15_11. Motiu va decidir no administrar Paperes (parotiditis)
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

M15

M15_12

M15_12. Motiu va decidir no administrar Virus del papil·loma humà
NP (homes + no nascuts/des entre 2002 i 2004)
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (homes)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)

559 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
NS/NC
M15

M15_13

M15_13. Motiu va decidir no administrar Varicel·la
NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos
Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
NP (ha rebut aquesta vacuna)
NP (ha rebut totes les vacunes)
NP (adults)
NS/NC

Q. Estils de vida: Alimentació MENORS
M16

M16

M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M17

M17

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna
Codifiqueu en dies (convertir els mesos en dies)
No n’ha rebut mai
Encara rep llet materna
NP (adults)
NS/NC

M18

M18

M18. Edat del nen/a quan va rebre per última vegada llet materna
Codifiqueu en dies (convertir els mesos en dies)
No n’ha rebut mai
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Encara rep llet materna
NP (adults)
NS/NC
M19

M19_1

M19_1. Ha pres menjar ràpid, com ara pollastre fregit, entrepans…
Més d’un cop al dia
Cada dia
De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M19

M19_2

M19_2. Ha pres begudes amb sucre, com ara refrescs amb sucre
Més d’un cop al dia
Cada dia
De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M19

M19_3

M19_3. Ha pres productes amb sucre, com pastes, donuts, bollicaos, caramels
Més d’un cop al dia
Cada dia
De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M19

M19_4

M19_4. Ha pres snacks o menjars salats, com ara patates fregides…
Més d’un cop al dia
Cada dia
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De 4 a 6 vegades
D’1 a 3 vegades
Cap vegada
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

R. Estils de vida: Activitat física MENORS
M20

M20_1

M20_1. Quants dies ha participat en jocs d’esforç físic o esports?
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M20

M20_2

M20_2. Quants dies ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar molt?
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M20

M20_3

M20_3. Quants dies ha corregut molt mentre jugava o feia esport?
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
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NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC
M20

M20_4

M20_4. Quants dies ha tingut dificultat per caminar?
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M20

M20_5

M20_5. Quants dies ha tingut dificultat per pujar escales
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M20

M20_6

M20_6. Quants dies ha tingut dificultat per córrer?
NP (menors de 6 anys)
Cap dia
Molt pocs dies
Alguns dies
Gairebé cada dia
Tots els dies
NP (menors de 6 anys)
NP (adults)
NS/NC

M21

M21_1

M21_1. Dies Activitats extra-escolars esportives (menors)
Cap dia
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Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC
M21

M21_2

M21_2. Dies Activitats extra-escolars no esportives (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M21

M21_3

M21_3. Dies Jugar al parc o al carrer (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M22

M22_1

M22_1. Minuts/dia Activitats extra-escolars esportives (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M22

M22_2

M22_2. Minuts/dia Activitats extra-escolars no esportives (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M22

M22_3

M22_3. Minuts/dia Jugar al parc o al carrer (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
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NS/NC
M23

M23_1

M23_1. Dies Mirar la televisió dies feiners (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M23

M23_2

M23_2. Dies Jugar amb la videoconsola dies feiners (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M23

M23_3

M23_3. Dies Utilitzar l’ordinador dies feiners (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M24

M24_1

M24_1. Minuts/dia Mirar la televisió dies feiners (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M24

M24_2

M24_2. Minuts/dia Jugar amb la videoconsola dies feiners (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M24

M24_3

M24_3. Minuts/dia Utilitzar l’ordinador dies feiners (menors)
Cap (+ cap dia)
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Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC
M25

M25_1

M25_1. Dies Mirar la televisió cap de setmana (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M25

M25_2

M25_2. Dies Jugar amb la videoconsola cap de setmana (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M25

M25_3

M25_3. Dies Utilitzar l’ordinador cap de setmana (menors)
Cap dia
Codifiqueu nombre de dies
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M26

M26_1

M26_1. Minuts/dia Mirar la televisió cap de setmana (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M26

M26_2

M26_2. Minuts/dia Jugar amb la videoconsola cap de setmana (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
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NS/NC
M26

M26_3

M26_3. Minuts/dia Utilitzar l’ordinador cap de setmana (menors)
Cap (+ cap dia)
Codifiqueu nombre de minuts
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M27

M27

M27. Acostuma a mirar la tele o l'ordinador acompanyat d’un adult
Sí
No
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

M28

M28

M28. Disposa de tele, videoconsola o ordinador propis a l’habitació
Sí
No
NP (menors de 3 anys)
NP (adults)
NS/NC

U. Context Ambiental i seguretat viària MENORS
M29

M29

M29. Durant l’últim MES, el nen/a ha anat en cotxe
Sí
No
NP (adults)
NS/NC

M30

M30

M30. On ha viatja el nen/a quan ha anat en cotxe
Als seients del davant
Als seients del darrera
NP (no ha anat en cotxe)
NP (adults)
NS/NC
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M31

M31_1

M31_1. Amb quina freqüència ha utilitzat Cadireta de seguretat
Sempre
La majoria de vegades
Algunes vegades
Rarament
Mai
NP (no ha anat en cotxe)
NP (adults)
NS/NC

M31

M31_2

M31_2. Amb quina freqüència ha utilitzat Coixí elevador + respatller
Sempre
La majoria de vegades
Algunes vegades
Rarament
Mai
NP (no ha anat en cotxe)
NP (adults)
NS/NC

M31

M31_3

M31_3. Amb quina freqüència ha utilitzat Cinturó de seguretat
Sempre
La majoria de vegades
Algunes vegades
Rarament
Mai
NP (no ha anat en cotxe)
NP (adults)
NS/NC

X. Context familiar i de l'habitatge MENORS
M32

M32

M32. Vostè s'ocupa principalment de la cura del nen/a
Sí, majoritàriament sol/a
Sí, amb ajut d'altres persones
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No me n'ocupo habitualment
Una altra opció
NP (adults)
NS/NC
M33

M33

M33. Qui s’ocupa principalment de la cura del nen/a
Pare
Mare
Parella de la mare
Parella del pare
Germà
Germana
Avi
Àvia
Un altre familiar
Una altra persona no familiar
NP (se n'ocupa aquesta persona)
NP (adults)
NS/NC

M34

M34

M34. Sexe de la persona informadora que no viu a la llar
Home
Dona
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (adults)
NS/NC

M35

M35

M35. Edat de la persona informadora que no viu a la llar
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (adults)
NS/NC

M36

M36

M36. Relació de la persona informadora que no viu a la llar
Pare
Mare
Parella de la mare
Parella del pare
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Germà o germana
Avi o àvia
Un altre familiar
Una altra relació
NP (la persona informadora viu a la llar)
NP (adults)
NS/NC

Z. Dades sociodemogràfiques MENORS
M37

M37

M37. El nen/a està escolaritzat o va a l’escola bressol o guarderia?
El porten a l’escola bressol o guarderia
Està escolaritzat
No va a la guarderia ni a escol
Una altra opció
NP (adults)
NS/NC

M38

M38

M38. Quin curs fa el nen/a
Educació infantil (P3, P4 o P5)
Educació primària cicle inicial (1r o 2n)
Educació primària cicle mitjà (3r o 4t)
Educació primària cicle superior (5è o 6è)
Educació secundària obligatòria (ESO)
Educació especial
Un altre curs
NP (no escolaritzats)
NP (adults)
NS/NC

M39

M39

M39. Lloc de naixement MARE (menors)
A Catalunya
A la resta d’Espanya
Fora d’Espanya
NP (mare desconeguda)
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NP (adults)
NS/NC
M39

M39_1

M39_1. Municipi de naixement MARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NS/NC
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC

M39

M39_2

M39_2. Província de naixement MARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC

M39

M39_3

M39_3. País de naixement MARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC

M40

M40

M40. Any d'arribada a Espanya MARE (menors)
NP (ha nascut a Espanya)
NP (no ha vingut a Espanya)
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC

M41

M41

M41. Lloc de residència habitual MARE (menors)
NP (viu a la llar)
Viu en aquest mateix municipi
Viu en un altre municipi de Catalunya
Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya
Viu a l’estranger
Ha mort
Una altra situació
NP (mare desconeguda)
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NP (adults)
NS/NC
M42

M42

M42. Nivell màxim d'estudis finalitzats MARE (menors)
No sap llegir ni escriure
Primària incompleta
Primària completa
Primera etapa de secundària
Batxillerat
FP de grau mitjà
FP de grau superior
Universitaris de grau mitjà: diplomatura
Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
Universitaris de tercer cicle
Una altra possibilitat
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC

M43

M43

M43. Situació laboral actual MARE (menors)
Treballa
Treballa, però té una baixa
Aturada amb subsidi
Aturada sense subsidi
Feines de la llar
Estudiant
Incapacitada
Jubilada per edat
Jubilada anticipadament
Una altra possibilitat
No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
Discapacitada, edat avançada o malaltia de llarga durada
NP (mare desconeguda)
NP (adults)
NS/NC
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M44

M44

M44. Mesos en atur ininterromput MARE (menors)
NP (mare no aturada)
Codifiqueu mesos
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M45

M45

M45. Havia treballat abans de forma remunerada MARE (menors)
Incorporar mares que treballen + aturades amb prestacions + jubilades
NP (adults)
Sí (inclosos treballadores +jubilades)
No
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M46

M46

M46. Per quin motiu va deixar la seva feina MARE (menors)
NP (treballa)
Per motius de salut
Per ocupar-se de persones dependents
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars
Per canvi de lloc de residència
Per finalització de contracte
Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament
Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o prejubilació
Per estudis
Per un altre motiu
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M47

M47

M47. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos MARE (menors)
NP (no actius)
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Cap
L’actual vigent
Dos contractes
De 3 a 5
De 6 a10
6, D’11 a 20
Més de 20
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC
M48

M48

M48. Activitat principal de l'empresa MARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
annex 2 (CCAE)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M49

M49

M49. Feina concreta (CCO) MARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
annex 3 (CCO)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M50

M50

M50. Situació contractual MARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
Funcionária
Contracte indefinit
Contracte < 6 mesos
Contracte 6 mesos i menys de 12
Contracte 1 any i menys de 2
Contracte de 2 anys i més
Contracte de durada no especificada
Treballadora ETT
Treballa sense contracte
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Autònoma sense assalariats
Empresària amb menys de 10 treballadors
Empresària amb 10 o més treballadors
Una altra relació contractual
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC
M51

M51

M51. Nombre de treballadors a càrrec MARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
No
Sí, d'1 a 4 persones
Sí, de 5 a 10 persones
Sí, d'11 a 20 persones
Sí, més de 20 persones
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M52

M52

M52. Jornada a temps complet o parcial MARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
A temps complet
A temps parcial (o amb reducció de jornada)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M53

M53

M53. Per quin motiu treballa a temps parcial MARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Està estudiant
Per malaltia o incapacitat pròpia
Per ocupar-se de criatures, persones grans, malaltes o amb incapacitat
Per altres obligacions familiars
Per altres obligacions personals
No ha pogut trobar treball de jornada complerta
No vol un treball de jornada complerta

575 de 598

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188
Un altre motiu
NP (no treballa a temps parcial)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC
M54

M54

M54. Tipus de jornada MARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Jornada partida
Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
Jornada contínua, a la nit
Torns
Jornada irregular o variable segons els dies
Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M55

M55

M55. Hores setmanals de treball al treball principal MARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M56

M56

M56. Té algun altre treball remunerat MARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Sí, habitual
Sí, ocasional
Un altre tipus
No
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M57

M57

M57. Hores setmanals de treball en un altre treball MARE (menors)
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NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
NP (no té un altre treball)
NP (mare desconeguda + morta)
NP (adults)
NS/NC

M58

M58

M58. Lloc de naixement PARE (menors)
A Catalunya
A la resta d’Espanya
Fora d’Espanya
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M58

M58_1

M58_1. Municipi de naixement PARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NS/NC
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M58

M58_2

M58_2. Província de naixement PARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M58

M58_3

M58_3. País de naixement PARE (menors) LITERAL
NP (ha nascut a Espanya)
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M59

M59

M59. Any d'arribada a Espanya PARE (menors)
NP (ha nascut a Espanya)
NP (no ha vingut a Espanya)
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NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC
M60

M60

M60. Lloc de residència habitual PARE (menors)
NP (viu a la llar)
Viu en aquest mateix municipi
Viu en un altre municipi de Catalunya
Viu en un altre municipi de la resta d’Espanya
Viu a l’estranger
Ha mort
Una altra situació
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M61

M61

M61. Nivell màxim d'estudis finalitzats PARE (menors)
No sap llegir ni escriure
Primària incompleta
Primària completa
Primera etapa de secundària
Batxillerat
FP de grau mitjà
FP de grau superior
Universitaris de grau mitjà: diplomatura
Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
Universitaris de tercer cicle
Una altra possibilitat
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC

M62

M62

M62. Situació laboral actual PARE (menors)
Treballa
Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
Aturat amb subsidi/prestació
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Aturat sense subsidi/prestació
Feines de la llar
Estudiant
Incapacitat o invalidesa permanent
Jubilat per raons d’edat
Jubilat de forma anticipada
Una altra situació
No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
Discapacitat, edat avançada o malaltia de llarga durada
NP (pare desconegut)
NP (adults)
NS/NC
M63

M63

M63. Mesos en atur ininterromput PARE (menors)
NP (pare no aturat)
Codifiqueu mesos
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M64

M64

M64. Havia treballat abans de forma remunerada PARE (menors)
Incorporar pares que treballen + aturats amb prestació + jubilats
NP (adults)
Sí (inclosos treballadors + jubilats)
No
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M65

M65

M65. Per quin motiu va deixar la seva feina PARE (menors)
NP (treballa)
Per motius de salut
Per ocupar-se de persones dependents
Per ocupar-se de persones no dependents
Per altres motius familiars
Per canvi de lloc de residència
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Per finalització de contracte
Per canvis organitzacionals o econòmics a l’empresa
Per acomiadament
Va haver de tancar el seu negoci
Per jubilació o prejubilació
Per estudis
Per un altre motiu
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC
M66

M66

M66. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos PARE (menors)
NP (no actius)
Cap
L’actual vigent
Dos contractes
De 3 a 5
De 6 a10
6, D’11 a 20
Més de 20
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M67

M67

M67. Activitat principal de l'empresa PARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
annex 2 (CCAE)
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M68

M68

M68. Feina concreta (CCO) PARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
annex 3 (CCO)
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
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NS/NC
M69

M69

M69. Situació contractual PARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
Funcionari
Contracte indefinit
Contracte < 6 mesos
Contracte 6 mesos i menys de 12
Contracte 1 any i menys de 2
Contracte de 2 anys i més
Contracte de durada no especificada
Treballadora ETT
Treballa sense contracte
Autònoma sense assalariats
Empresari amb menys de 10 treballadors
Empresari amb 10 o més treballadors
Una altra relació contractual
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M70

M70

M70. Nombre de treballadors a càrrec PARE (menors)
NP (no ha treballat mai)
No
Sí, d'1 a 4 persones
Sí, de 5 a 10 persones
Sí, d'11 a 20 persones
Sí, més de 20 persones
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M71

M71

M71. Jornada a temps complet o parcial PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
A temps complet
A temps parcial (o amb reducció de jornada)
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NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC
M72

M72

M72. Per quin motiu treballa a temps parcial PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Està estudiant
Per malaltia o incapacitat pròpia
Per ocupar-se de criatures, persones grans, malaltes o amb incapacitat
Per altres obligacions familiars
Per altres obligacions personals
No ha pogut trobar treball de jornada complerta
No vol un treball de jornada complerta
Un altre motiu
NP (no treballa a temps parcial)
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M73

M73

M73. Tipus de jornada PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Jornada partida
Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
Jornada contínua, a la nit
Torns
Jornada irregular o variable segons els dies
Disponibilitat segons les necessitats de l’empresa
Una altra possibilitat
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M74

M74

M74. Hores setmanals de treball al treball principal PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
NP (pare desconegut + mort)
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NP (adults)
NS/NC
M75

M75

M75. Té algun altre treball remunerat PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
Sí, habitual
Sí, ocasional
Un altre tipus
No
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

M76

M76

M76. Hores setmanals de treball en un altre treball PARE (menors)
NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
NP (no té un altre treball)
NP (pare desconegut + mort)
NP (adults)
NS/NC

AA. Estat de salut de la persona informadora MENORS
M77

M77

M77. Salut autopercebuda (informador/a)
Excel·lent
Molt bona
Bona
Regular
Dolenta
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_1

M78_1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, millor
Sí/No igual
No, menys
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No, molt menys
NP (adults)
NS/NC
NS/NC
M78

M78_2

M78_2. Les preocupacions li han fet perdre molt la son (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_3

M78_3. Ha sentit que juga un paper útil a la vida (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_4

M78_4. S’ha sentit capaç de prendre decisions (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_5

M78_5. S’ha notat constantment carregat/da i en tensió (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
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Sí, molt més
NP (adults)
NS/NC
M78

M78_6

M78_6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_7

M78_7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_8

M78_8. Ha estat capaç de fer front als seus problemes (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_9

M78_9. S’ha sentit poc feliç i deprimit/da (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
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NP (adults)
NS/NC
M78

M78_10

M78_10. Ha perdut confiança en ell/a mateix/a (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_11

M78_11. Ha pensat que no serveix per a res (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
No, en absolut
No/Sí, no més
Sí, més
Sí, molt més
NP (adults)
NS/NC

M78

M78_12

M78_12. Se sent raonablement feliç (informador/a)
NP (qüestionari indirecte + menors)
Sí, més
Sí/No, igual
No, menys
No, molt menys
NP (adults)
NS/NC

M78

INDEX_GOLD_PI

INDEX_GOLD_PI. Nombre d'ítems positius (GHQ) de l'informador/a
Cap ítem
Nombre de respostes 3 o 4 als ítems de M78
NC a més de 5 ítems = NC
NP (adults)
NS/NC

M78

SALUT_MENTAL_PI

SALUT_MENTAL_PI. Índex de salut mental (GHQ) de l'informador/a
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Risc de mala salut mental
Salut mental normal
NP (adults)
NS/NC

FITXA D’OBSERVACIÓ
A

A200

A200. Hora de finalització de l’entrevista
Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835
No consta

B

B200

B200. Durada de l'entrevista
Codifiqueu en minuts
No consta

C

C200

C200. Titular o substitut
Titular
Suplent 1
Suplent 2
Suplent 3
Suplent 4
Suplent 5
Suplent 6
Suplent 7

D

D200

D200. Tipus de qüestionari
General català
General castellà
Informador indirecte adults català
Informador indirecte adults castellà
Informador indirecte menors català
Informador indirecte menors castellà

E

E200

E200. Motiu qüestionari d’informador indirecte
No s’ha utilitzat qüestionari indirecte adults
Incapacitat permanent de la unitat mostral
Persona gran amb dificultats
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Problemes d’idioma
Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
Un altre motiu
F

F200

F200. UM present durant l’entrevista
No s’ha utilitzat qüestionari indirecte
1, Sí
No, estava al domicili, però a una altra habitació
No, no estava al domicili
NS/NC

G

G200

G200. Llengua de l’entrevista
Català
Castellà
Català i castellà combinats
Altres
NS/NC

H

H200

H200. Dificultat en català
NP (enquesta realitzada en castellà)
Cap dificultat
Alguna dificultat
Moltes dificultats
NS/NC

H

H201

H201. Dificultat en castellà
NP (enquesta realitzada en català)
Cap dificultat
Alguna dificultat
Moltes dificultats
NS/NC

I

I200

I200. Presència de terceres persones
Sense observadors
Parella
Pare/mare
Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)
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Altres familiars
Amics o veïns
Altres persones (relació desconeguda)
NS/NC
J

J200

J200. Facilitat a donar resposta
Codifiqueu la xifra de valoració
NS/NC

J

J201

J201. Grau de sinceritat
Codifiqueu la xifra de valoració
NS/NC

K

K200

K200. Preguntes poc fiables
Sí, hi ha alguna
No n'hi ha cap
NS/NC

K

K201

K201. Pregunta poc fiable 1
NP (no hi ha preguntes poc fiables)
Número de pregunta
NS/NC

K

K202

K202. Pregunta poc fiable 2
NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
Número de pregunta
NS/NC

K

K203

K203. Pregunta poc fiable 3
NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
Número de pregunta
NS/NC

K

K204

K204. Pregunta poc fiable 4
NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
Número de pregunta
NS/NC

K

K205

K205. Pregunta poc fiable 5
NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
Número de pregunta
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NS/NC
L.

L200

L200. Lloc realització entrevista
Lloc de realització de l’entrevista
Domicili (porta)
Domicili (interior)
Lloc de treball
Bar o similar
Carrer o exterior del domicili
Un altre lloc
NS/NC

M

M200

M200. Tipus d’habitatge
Edifici de pisos amb ascensor
Edifici de pisos sense ascensor
Casa unifamiliar adossada
Casa unifamiliar entremitgera
Casa unifamiliar aïllada
Un altre tipus
NP (habitatge no observat)
NS/NC

N

N200

N200. Planta
Baixos
Codifiqueu el número de planta
NP (no és un pis, és una casa)
NP (habitatge no observat)
NS/NC

O

O200

O200. Tram d’escales per accedir a la porta de l’edifici
Sí
No
NP (habitatge no observat)
NS/NC

P

P200

P200. Tram d’escales dins del portal
Sí
No
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NP (habitatge no observat)
NS/NC
Q

Q200

Q200. Nivell d’habitabilitat
Correcte
Deficient
Molt deficient
NP (habitatge no observat)
NS/NC

R

R200

R200. Observacions
Literal
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ANNEX6.LLISTATDEBARRISSEGONSLASEVARENDAFAMILIARDISPONIBLEIMPUTADA
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1

El Raval

Molt baixa

2

El Barri Gòtic

Alta

3

La Barceloneta

Baixa

4

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Mitjana

5

El Fort Pienc

Alta

6

La Sagrada Família

Mitjana

7

La Dreta de l'Eixample

Molt alta

8

L'Antiga Esquerra de l'Eixample

Molt alta

9

la Nova Esquerra de l'Eixample

Alta

10

Sant Antoni

Mitjana

11

El Poblesec

Baixa

12

La Marina del Prat Vermell

Molt baixa

13

La Marina del Port

Baixa

14

La Font de la Guatlla

Mitjana

15

Hostafrancs

Mitjana

16

La Bordeta

Baixa

17

Sants-Badal

Baixa

18

Sants

Mitjana

19

Les Corts

Alta

20

La Maternitat i Sant Ramón

Alta

21

Pedralbes

Molt alta

22

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Molt alta

23

Sarrià

Molt alta

24

Les Tres Torres

Molt alta

25

Sant Gervasi-La Bonanova

Molt alta

26

Sant Gervasi-Galvany

Molt alta

27

El Putxet i el Farró

Molt alta
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28

Vallcarca i els Penitents

Alta

29

El Coll

Mitjana

30

La Salut

Alta

31

La Vila de Gràcia

Alta

32

El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Alta

33

El Baix Guinardó

Mitjana

34

Can Baró

Mitjana

35

El Guinardó

Mitjana

36

La Font d'en Fargues

Mitjana

37

El Carmel

Molt baixa

38

La Teixonera

Baixa

39

Sant Genís dels Agudells

Mitjana

40

Montbau

Baixa

41

La Vall d'Hebron

Mitjana

42

La Clota

Mitjana

43

Horta

Mitjana

44

Vilapicina i la Torre Llobeta

Baixa

45

Porta

Molt baixa

46

El Turó de la Peira

Molt baixa

47

Can Peguera

Molt baixa

48

La Guineueta

Molt baixa

49

Canyelles

Molt baixa

50

Les Roquetes

Molt baixa

51

Verdun

Molt baixa

52

La Prosperitat

Molt baixa

53

La Trinitat Nova

Molt baixa

54

Torre Baró

Molt baixa
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55

Ciutat Meridiana

Molt baixa

56

Vallbona

Molt baixa

57

La Trinitat Vella

Molt baixa

58

Baró de Viver

Molt baixa

59

El Bon Pastor

Molt baixa

60

Sant Andreu

Baixa

61

La Sagrera

Baixa

62

El Congrés i els Indians

Baixa

63

Navas

Mitjana

64

El Camp de l'Arpa del Clot

Baixa

65

El Clot

Mitjana

66

El Parc i la Llacuna del Poblenou

Mitjana

67

La Vila Olímpica del Poblenou

Molt alta

68

El Poblenou

Mitjana

69

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

Molt alta

70

El Besós i el Maresme

Molt baixa

71

Provençals del Poblenou

Alta

72

Sant Martí de Provençals

Baixa

73

La Verneda i la Pau

Molt baixa
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ANNEX7.CLASSIFICACIÓDEPAÏSOSAPARTIRDELBANCMUNDIAL2016:

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016

High Income i Upper midle income com a País de renda alta
Low middle income I low income com a País de renda baixa

Bèlgica

High income

Dinamarca

High income

França

High income

Grècia

High income

Hongria

High income

Itàlia

High income

Països Baixos

High income

Polònia

High income

Portugal

High income

Regne Unit

High income

Alemanya

High income

Suècia

High income

Suïssa

High income

Eslovènia

High income

Estats Units d'Amèrica

High income

Xile

High income

Uruguai

High income

Israel

High income

Japó

High income
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Corea, República de

High income

Etiòpia

Low income

Senegal

Low income

Sudan

Low income

Tanzània

Low income

Nepal

Low income

Ucraïna

Lower middle income

Armènia

Lower middle income

Camerun

Lower middle income

Egipte

Lower middle income

Marroc

Lower middle income

Nigèria

Lower middle income

Salvador, el

Lower middle income

Hondures

Lower middle income

Bolívia

Lower middle income

Bangla Desh

Lower middle income

Filipines

Lower middle income

Índia

Lower middle income

Pakistan

Lower middle income

Síria

Lower middle income

Albània

Upper middle income

Bulgària

Upper middle income

Romania

Upper middle income

Bielorússia

Upper middle income

Geòrgia

Upper middle income

Rússia

Upper middle income

Angola

Upper middle income
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Algèria

Upper middle income

Guinea Equatorial

Upper middle income

Mèxic

Upper middle income

Cuba

Upper middle income

Panamà

Upper middle income

Dominicana, República

Upper middle income

Argentina

Upper middle income

Brasil

Upper middle income

Colòmbia

Upper middle income

Equador

Upper middle income

Paraguai

Upper middle income

Perú

Upper middle income

Veneçuela

Upper middle income

Xina

Upper middle income

Turquia

Upper middle income

Azerbaidjan

Upper middle income
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