Censos de població
i habitatges 2011
Què són els Censos?

Com heu d’emplenar el qüestionari?

Els Censos de població i habitatges serveixen per
conèixer les característiques de la població i poder
així planificar i organitzar serveis públics (construcció
d’hospitals, carreteres, polítiques socials…) i activitats privades (instal·lació de supermercats, entitats
bancàries…).
Es realitzen en compliment del Reglament CE núm.
763/2008 del Parlament Europeu i del Consell de la
Unió Europea.

Si heu triat respondre per Internet no heu d'emplenar
aquest qüestionari. Per respondre per correu seguiu
aquestes instruccions:

Obligació de respondre
És obligatori respondre els Censos de població i habitatges (Llei 13/1996). Si no responeu o si doneu
premeditadament dades falses, es podran aplicar
les sancions previstes en els articles 50 i 51 de la Llei
12/1989 de la funció estadística pública.

Secret estadístic
La informació que proporcioneu és
confidencial i està protegida pel secret
estadístic (Llei 12/1989). No es publicarà cap informació de manera que
es pugui saber a qui correspon, ni tan
sols indirectament.

Com s’ha de respondre?
Si us plau, empleneu aquest qüestionari en els 15 dies
següents de rebre’l:
Per Internet, a l’adreça:
www. censos2011.es. En aquest cas necessitareu les
dues claus que figuren a la carta que s’inclou en el
sobre. És molt fàcil i còmode, l’aplicació és accessible i disposa d’ajudes.
O per correu: empleneu aquest qüestionari i envieu-lo per correu en el sobre que s’adjunta i que
no necessita franqueig. Si trieu aquesta opció, si us
plau, llegiu abans atentament les instruccions que hi
ha a la dreta.
Si us plau, faciliteu-nos un número de telèfon i una
persona de contacte a la qual telefonarem si cal realitzar algun aclariment.
Telèfon 1:

Comproveu que heu tret del sobre tot el material.
Llegiu la carta de presentació si encara no ho heu
fet.
Comenceu contestant el Qüestionari d'habitatge
que teniu al darrere d'aquest full.
A continuació trobareu els Qüestionaris individuals. N’haureu d'emplenar un per cada persona que
visqui en aquest habitatge.
Si viuen més de 6 persones a l'habitatge truqueu al
telèfon 900 82 00 82. La trucada és gratuïta.
Per a les preguntes 15 i 16 necessitareu les llistes d'ocupacions i activitats que figuren en el fullet.
Una vegada hàgiu emplenat els qüestionaris individuals per a cadascuna de les persones, introduïu
aquest quadern en el sobre de tramesa gratuïta i
envieu-lo per correu.

Si us plau, tingueu en compte…
Aquest qüestionari serà llegit per un escàner.
Us demanem que:
Per respondre, marqueu amb una creu (X) el quadre
que correspongui a la vostra resposta. Si us equivoqueu, ratlleu completament i marqueu l'opció
correcta:
1
2
3
Escriviu amb lletres MAJÚSCULES i sense accents.
Useu una casella per a cada lletra i separeu les paraules amb un espai en blanc. Si us equivoqueu,
ratlleu completament la casella:
Municipi:

S AN

S E VB A S T I AN

DE

L A

G OM

E AR A
Feu servir bolígraf blau o negre
(mai llapis ni bolígraf vermell)
Us cal ajuda?

Telèfon 2:
Nom i cognoms (Exemple):

Mod. CPV-TC

JUAN LOPEZ GOMEZ

Telèfon gratuït: 900 82 00 82
www.censos2011.es
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Qüestionari d’habitatge
1. Llista de persones
Escriviu el nom i els cognoms de cadascuna de les persones que viuen habitualment en aquest habitatge.
Heu d’incloure:

Nom i cognoms (Exemple):

totes les persones que viuen en aquest
habitatge la major part de l’any, encara
que no tinguin llaços familiars

Persona núm. 1

els fills estudiants que estan absents
durant el curs acadèmic

Persona núm. 2

els fills en custòdia compartida si viuen
en aquest habitatge la major part del
temps

JUAN LOPEZ GOMEZ

Persona núm. 3
Persona núm. 4

Incloeu també:
els nens petits o nadons

Persona núm. 5

vós mateix si viviu aquí

Persona núm. 6

RECORDEU! Si viuen més de 6 persones en aquest habitatge truqueu al telèfon gratuït 900 82 00 82

2. Propietat de l’habitatge

5. Quin és el subministrament d’aigua?

L’habitatge és…
Propi, per compra, totalment pagat
Propi, per compra, amb pagaments pendents (hipoteques…)
Propi per herència o donació
Llogat
Cedit gratuïtament o a baix preu (per una altra
llar, pagat per l’empresa …)
Una altra forma

3. Quines de les següents instal·lacions
té l’habitatge?
Calefacció
Col·lectiva o central
Individual
NO té instal·lació de calefacció però sí algun aparell que permet escalfar alguna habitació (exemple: radiadors elèctrics)
NO té calefacció
Lavabo amb vàter (WC)
SÍ

NO

Dutxa o banyera
SÍ

Aigua corrent per subministrament públic
Aigua corrent per subministrament privat o particular de l’edifici
No té aigua corrent

6. Quina és aproximadament la superfície útil de l’habitatge?
No inclou espais que no siguin habitables com ara
terrasses obertes o jardins; tampoc soterranis, golfes,
trasters…
m2

7. Quantes habitacions té l’habitatge?
Inclou la cuina, els dormitoris i totes les habitacions
que tinguin 4 metres quadrats o més.
NO inclou cambres de bany, vestíbuls, passadissos,
terrasses obertes…
habitacions

NO
ATENCIÓ!

4. Té l’habitatge contractat servei d’accés a Internet?
SÍ

NO

Passeu a emplenar un Qüestionari individual per a
cadascuna de les persones que heu inclòs a la Llista
de persones de dalt. Si us plau, assegureu-vos de seguir el mateix ordre que a la Llista de persones.
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Qüestionari individual de la Persona 1
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en primer lloc (Persona núm. 1 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des que vaig néixer

Des de l’any

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des que vaig néixer

Des de l’any

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?

Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:

Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:

Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?

Província:
Altre país:

SÍ

NO
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Quin és l’estat civil de la Persona 1?

A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 1?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

Persona núm.

Mare

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

On va néixer el pare de la Persona 1?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

On va néixer la mare de la Persona 1?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 1 té 16 anys o més, passeu a la pregunta .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta
.

Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?
)

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 1

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta

)

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

Si la Persona 1 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
Quants?

En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta )

(Passeu a la pregunta

Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?

Qüestionari individual de la Persona 1
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 1

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 1

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 1

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 1.
Continueu amb la Persona 2 o, si no hi ha més persones, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu aquest
quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieu-lo per
correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Qüestionari individual de la Persona 2
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en segon lloc (Persona núm. 2 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des de l’any

Des que vaig néixer

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des de l’any

Des que vaig néixer

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?
Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?
SÍ

NO
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Qüestionari individual de la Persona 2
5 Quin és l’estat civil de la Persona 2?

11 A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

(continuació)

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

6 Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 2?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

NO

SÍ

Persona núm.

Mare

NO

SÍ

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

NO

SÍ

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

NO

SÍ

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

7 On va néixer el pare de la Persona 2?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

8 On va néixer la mare de la Persona 2?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 2 té 16 anys o més, passeu a la pregunta 10 .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta 9 .

9 Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?

NO

(Passeu a la pregunta 19 )

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 2

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

10 Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta 12 )

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

13 Si la Persona 2 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
NO

SÍ

Quants?

14 En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta 18)

SÍ

12 Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?
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Qüestionari individual de la Persona 2
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 2

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 2

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 2

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 2.
Continueu amb la Persona 3 o, si no hi ha més persones, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu aquest
quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieu-lo per
correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Pàgina:
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Qüestionari individual de la Persona 3
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en tercer lloc (Persona núm. 3 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des que vaig néixer

Des de l’any

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des de l’any

Des que vaig néixer

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?

Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:

Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:

Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?

Província:
Altre país:

SÍ

NO
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Qüestionari individual de la Persona 3
5 Quin és l’estat civil de la Persona 3?

11 A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

(continuació)

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

6 Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 3?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

NO

SÍ

Persona núm.

Mare

NO

SÍ

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

NO

SÍ

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

NO

SÍ

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

7 On va néixer el pare de la Persona 3?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

8 On va néixer la mare de la Persona 3?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 3 té 16 anys o més, passeu a la pregunta 10 .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta 9 .

9 Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?

NO

(Passeu a la pregunta 19 )

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 3

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

10 Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta 12 )

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

13 Si la Persona 3 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
NO

SÍ

Quants?

14 En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta 18)

SÍ

12 Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?
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Qüestionari individual de la Persona 3
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 3

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 3

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 3

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 3.
Continueu amb la Persona 4 o, si no hi ha més persones, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu aquest
quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieu-lo per
correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Qüestionari individual de la Persona 4
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en quart lloc (Persona núm. 4 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des de l’any

Des que vaig néixer

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des de l’any

Des que vaig néixer

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?
Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?
SÍ

NO

Pàgina:
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Qüestionari individual de la Persona 4
5 Quin és l’estat civil de la Persona 4?

11 A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

(continuació)

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

6 Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 4?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

NO

SÍ

Persona núm.

Mare

NO

SÍ

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

NO

SÍ

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

NO

SÍ

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

7 On va néixer el pare de la Persona 4?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

8 On va néixer la mare de la Persona 4?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 4 té 16 anys o més, passeu a la pregunta 10 .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta 9 .

9 Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?

NO

(Passeu a la pregunta 19 )

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 4

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

10 Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta 12 )

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

13 Si la Persona 4 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
NO

SÍ

Quants?

14 En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta 18)

SÍ

12 Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?
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Qüestionari individual de la Persona 4
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 4

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 4

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 4

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 4.
Continueu amb la Persona 5 o, si no hi ha més persones, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu aquest
quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieu-lo per
correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Pàgina:
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Qüestionari individual de la Persona 5
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en cinquè lloc (Persona núm. 5 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des que vaig néixer

Des de l’any

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des de l’any

Des que vaig néixer

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?

Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:

Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:

Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?

Província:
Altre país:

SÍ

NO
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Qüestionari individual de la Persona 5
5 Quin és l’estat civil de la Persona 5?

11 A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

(continuació)

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

6 Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 5?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

NO

SÍ

Persona núm.

Mare

NO

SÍ

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

NO

SÍ

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

NO

SÍ

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

7 On va néixer el pare de la Persona 5?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

8 On va néixer la mare de la Persona 5?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 5 té 16 anys o més, passeu a la pregunta 10 .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta 9 .

9 Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?

NO

(Passeu a la pregunta 19 )

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 5

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

10 Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta 12 )

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

13 Si la Persona 5 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
NO

SÍ

Quants?

14 En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta 18)

SÍ

12 Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?
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Qüestionari individual de la Persona 5
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 5

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 5

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 5

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 5.
Continueu amb la Persona 6 o, si no hi ha més persones, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu aquest
quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieu-lo per
correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Qüestionari individual de la Persona 6
Escriviu les dades següents per a la persona que apareix en sisè lloc (Persona núm. 6 ) a la Llista de persones.
Nom i cognoms:
Sexe:

Data de naixement:
dia

mes

Home

Dona

any

Quina és la vostra nacionalitat?

País de naixement:
Espanya. Escriviu municipi i província:
Municipi:

Si teniu doble nacionalitat, espanyola i una altra, marqueu
les dues opcions i escriviu el país corresponent.
Si teniu doble nacionalitat, però no n’hi ha cap d’espanyola, escriviu-ne només una.

Província:

Espanyola

Altre país:

Un altre país:

ATENCIÓ! Contesteu les preguntes en ordre i seguint les indicacions
1 Des de quin any residiu en aquest habitatge?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquest municipi?
Des de l’any

Des que vaig néixer
(Passeu a la pregunta 3 )

I en aquesta comunitat autònoma?
Des de l’any

Des que vaig néixer

3 Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
Marqueu només una opció
No l’entenc
L’entenc
L’entenc i la sé llegir
La sé parlar
La sé llegir i parlar
La sé llegir, parlar i escriure

I a Espanya?
Des de l’any

Des que vaig néixer

On residíeu abans d’arribar per darrera vegada en aquest municipi?

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

2 On residíeu fa 1 any?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

On residíeu fa 10 anys?
En aquest municipi (o no havia nascut encara)
En un altre
municipi:
Província:
Altre país:

4 En els darrers dotze mesos, heu passat més de 14
nits (encara que no fossin seguides) en un altre municipi d’Espanya o en un altre país?
Pot ser per raons de feina, estudi, caps de setmana, vacances o perquè residiu en més d’un municipi
NO

(Passeu a la pregunta 5 )

SÍ

Indiqueu el lloc on heu passat més nits i el
nombre aproximat de nits que hi heu passat:

En un altre
municipi:
Província:
Altre país:
Nre. de nits:
Disposeu en aquest lloc d’un segon habitatge (ja sigui en
propietat, lloguer o cedit gratuïtament)?
SÍ

NO
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Qüestionari individual de la Persona 6
5 Quin és l’estat civil de la Persona 6?

11 A quin camp corresponen aquests estudis?

Marqueu la vostra situació legal, encara que no coincideixi amb la de fet

Solter/a

Separat/ada

Casat/ada

Divorciat/ada

(continuació)

Viudo/a

Marqueu només una opció i escriviu a la filera de quadres
el nom de la titulació obtinguda
Educació (Magisteri, Educació Infantil, Pedagogia…)

6 Viuen en aquest habitatge els familiars següents
de la Persona 6?

Arts i Humanitats (Història, Llengües, Imatge i So…)

Quan marqueu que SÍ, escriviu el número amb què aquest
familiar apareix a la Llista de persones de la pàgina 2:

Dret i Ciències Socials (Administració, Psicologia,
Economia, Periodisme…)

Pare

NO

SÍ

Persona núm.

Mare

NO

SÍ

Persona núm.

Ciències (Biologia, Química, Física, Matemàtiques…)
i Informàtica (inclosa Enginyeria informàtica)

Cònjuge o parella

NO

SÍ

Persona núm.

Altres familiars
(fills, germans, etc.)

NO

SÍ

Núm. de persona
d’un d’ells

Arquitectura, Construcció, Formació Tècnica i Indústries (Mecànica, Metall, Electrònica, Disseny, Confecció,
Alimentació, etc., incloses enginyeries d’aquests camps)
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Veterinària (inclosa
Enginyeria Agrònoma o similar)

7 On va néixer el pare de la Persona 6?
Responeu només si el pare no viu en aquest habitatge:

Salut i Serveis Socials (Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Treball Social…)

Espanya
Altre país:

Altres serveis (Turisme, Hoteleria, Perruqueria,
Ensenyament Nàutic, Militar…)

8 On va néixer la mare de la Persona 6?
Responeu només si la mare no viu en aquest habitatge:
Espanya

Escriviu el nom de la titulació obtinguda:

Altre país:

Si la Persona 6 té 16 anys o més, passeu a la pregunta 10 .
Si té menys de 16 anys, continueu a la pregunta 9 .

9 Va a algun centre escolar (incloent-hi llars d’infants)?

NO

(Passeu a la pregunta 19 )

Cuidar un/una menor de 15 anys

Ja heu acabat el Qüestionari individual
de la Persona 6

Cuidar una persona amb problemes importants de salut
Tasques benèfiques o de voluntariat social

10 Quin és el major nivell d’estudis que heu completat?

Encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la vostra llar
No vaig realitzar cap d’aquestes tasques

(Passeu a la pregunta 12 )

Marqueu només una opció
No sabeu llegir o escriure
Sabeu llegir i escriure però vau anar menys de
5 anys a l’escola
Vau anar a l’escola 5 o més anys, però no vau arribar
al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental
Vau arribar al darrer curs d’ESO, EGB o Batxillerat elemental o teniu el Certificat d’escolaritat o d’Estudis primaris
Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU

Podeu marcar diverses opcions

FP grau mitjà, FP I, Oficialia industrial o equivalent, grau
mitjà de Música i dansa, certificats d’escoles oficials
d’idiomes
FP grau superior, FP II, Mestratge industrial o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica o equivalent
Grau universitari o equivalent
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues
Doctorat

13 Si la Persona 6 és dona, ha tingut fills/filles?
Considereu tots els que van néixer amb vida
NO

SÍ

Quants?

14 En quina situació laboral estàveu la setmana passada?
Ocupat/ada (és a dir, vau treballar almenys una hora) o
temporalment absent de la feina:
a temps complet		

a temps parcial

Aturat/ada que ha treballat abans
Aturat/ada buscant la primera feina
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/ada, prejubilat/ada, pensionista
o rendista
Una altra situació

(Passeu a la
pregunta 18)

SÍ

12 Durant la setmana passada, vau realitzar alguna de
les tasques següents sense rebre diners a canvi?
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Qüestionari individual de la Persona 6
15 Quina és (era) la vostra ocupació?
Si esteu aturat, digueu la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA D’OCUPACIONS del FULLET ADJUNT i anoteu la lletra i el número corresponents:
Lletra

Número

Si no heu trobat la vostra ocupació o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

(continuació)

19 On és el vostre lloc de treball o d’estudi?
Si treballeu i estudieu, us preguntem només pel lloc on vau
treballar la setmana passada
En el mateix domicili

Ja heu acabat el
Qüestionari individual
de la Persona 6

En diversos municipis
(comercial, conductor…)
En aquest municipi

16 Quina és (era) l’activitat principal de l’establiment
o local on treballeu (treballàveu)?
Si esteu aturat, referiu-vos a la vostra darrera ocupació
Cerqueu-la a la TAULA d’activitats del FULLET ADJUNT
i anoteu el número corresponent:
Si no heu trobat la vostra activitat o en
teniu dubtes, escriviu-la a continuació:

Número

En un altre
municipi:

Província:
Altre país:
Codi postal del vostre centre de treball o d’estudis:

20 Quants viatges d’anada i tornada feu normalment
cada dia des d’aquest habitatge fins al lloc de treball o estudi?
17 Quina és (era) la vostra situació professional?
Marqueu només una opció
Empresari, professional o treballador per compte propi:
que dóna ocupació
que no dóna ocupació
a personal
a personal
Treballador per compte d’altri:
fix o indefinit
eventual o temporal
Altres situacions:
ajut familiar

membre de cooperatives

18 Esteu rebent algun tipus d’ensenyament (inclòs en acadèmies, cursos organitzats per la vostra empresa…)?
NO

Vau treballar almenys 1 hora la setmana passada?
SÍ
(Passeu a la pregunta 19 )
NO

SÍ

Ja heu acabat el Qüestionari
individual de la Persona 6

Assenyaleu quin o quins fins a un màxim de 3:

ESO, Educació secundària per a adults
Programes de qualificació professional inicial
Batxillerat
Grau mitjà d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes
Ensenyaments professionals de música i dansa
Grau superior d’FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius o equivalent
Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent
Estudis de grau universitaris i d’ensenyaments artístics
i equivalents
Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria o equivalent
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs
Doctorat
Altres cursos d’educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…)
Cursos de formació dels serveis públics d’ocupació
Altres cursos de formació no reglats

Cap (perquè tinc una segona
residència des de la qual em
desplaço a treballar o estudiar)

Ja heu acabat
el Qüestionari
individual
de la Persona 6

Un de diari (és a dir, un d’anada i un altre de tornada)
Dos o més diaris

21 Com aneu normalment des de casa vostra fins al
lloc de treball o estudi?
Si feu servir diversos mitjans de transport, marqueu els
dos amb els quals cobriu més distància
Amb cotxe o furgoneta com
a conductor
Amb cotxe o furgoneta com
a passatger

Amb moto
Caminant
Amb tren

Amb autobús, autocar,
minibús

Amb bicicleta

Amb metro

Altres mitjans

22 Quant de temps trigueu normalment des de casa
vostra fins al lloc de treball o estudi?
Menys de 10 minuts

Entre 45 i 59 minuts

Entre 10 i 19 minuts

Entre 1 hora i hora i mitja

Entre 20 i 29 minuts

Més d’hora i mitja

Entre 30 i 44 minuts
Ja heu acabat el Qüestionari individual de la Persona 6.
Si també heu acabat els qüestionaris de les persones
anteriors, ja heu acabat d’emplenar el Cens. Introduïu
aquest quadern en el sobre de tramesa gratuïta i envieulo per correu.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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