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IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
El qüestionari s'ha instal·lat i inicialitzat correctament. Si us plau, tanqui l'entrevista.; <button>
1. Continuar

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Fa temps li vam enviar una carta d'invitació que també contenia informació sobre la protecció de dades.
Ara li donaré de nou aquesta informació, i estaré encantat/da de respondre qualsevol dubte que pugui tenir.

Deixi'm insistir en què la seva participació en aquesta entrevista és voluntària i que la informació es guarda de manera confidencial.
Les seves respostes només seran utilitzades amb finalitats de recerca en diverses anàlisis, sense que cap investigador individual conegui 
la seva identitat.
Si arribem a alguna pregunta que vostè no vulgui respondre, només digui-m'ho, i passaré a la següent pregunta.

Accepta participar en aquest estudi?
Dongui el consentiment al participant. Respongui totes les preguntes del participant.
1. S'ha donat la informació sobre protecció de dades al participant; el participant accepta participar.
2. S'ha donat la informació sobre protecció de dades al participant; el participant refusa participar. L'entrevista no és possible.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Està segur que el participant ha refusat de participar?
1. Sí, el participant ha refusat. Acabar l'entrevista.
2. No, el participant ha acceptat participar. Continuar l'entrevista.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
M'agradaria començar fent-li algunes preguntes sobre les seves dades biogràfiques.
1. Continuar

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
OBSERVACIÓ
Anoti el sexe de l'entrevistat segons el que observi (si no n'està segur/a, pregunti)
1. Home
2. Dona

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Podria confirmar el següent? Va néixer vostè el Fill; del ^FLYearFill;?
1. Sí
5. No

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
En quin mes i any va néixer?
1. Continuar

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
MES:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ANY:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Va néixer vostè a l'estat espanyol?
1. Sí
5. No

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
A quin país va néixer? Digui el nom del país al qual pertanyia el lloc on va néixer en aquell moment.



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Té vostè nacionalitat espanyola?
1. Sí
5. No

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

A quin país va néixer la seva mare?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
A quin país va néixer el seu pare?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que ha obtingut?
ENTREVISTADOR Si l'entrevistat menciona un títol/certificat estranger, si us plau pregunteu si pot ajustar el seu títol a les 
categories donades. Si no pot, feu servir l'opció "Una altra" i escriviu-ho (a la propera pantalla).
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior té vostè?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
Si l'entrevistat respon "Cursant estudis universitaris o formació professional", pregunti si té alguna altra titulació de la 
targeta.
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)

STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
A quin any va venir a viure a l'estat espanyol?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Va néixer essent ciutadà espanyol?
1. Sí
5. No

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
En quin any va obtenir la nacionalitat espanyola?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Quina és la seva nacionalitat?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Aquesta pregunta no es formula en el cas d'Espanya ni Catalunya. Premeu Ctrl-R (refusa).
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Quina altra titulació escolar té vostè?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Quants anys ha estat vostè estudiant a temps complet?
Es considera que "educació a temps complet" * inclou: rebre classes, realitzar pràctiques o estudis supervisats, o fer 
exàmens. * exclou: treballar a temps complet, educació a casa, educació a distància, cursos de formació en el treball, 
classes nocturnes, formació professional privada a temps parcial, estudis superiors a temps parcial, etc.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Quina altra titulació universitària o formació professional, de grau superior, té vostè?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Des de la nostra última entrevista, ha canviat el seu estat civil?
1. Sí, l'estat civil ha canviat
5. No, l'estat civil no ha canviat

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Miri la targeta 3, si us plau. Quin és el seu estat civil?
Si segueixen casats però la parella no viu a la mateixa casa per qualsevol motiu, com ara perquè està en una residència, a 
l'hospital, a la presó, etc. marqueu la opció 3 (casat/da i vivint separat/da del cònjuge)
1. Casat/da i vivint amb el cònjuge
2. Parella de fet registrada
3. Casat/da i vivint separat/da del cònjuge
4. Solter/a
5. Divorciat/da
6. Vidu/a

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
A quin any es va casar?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [L'any del 
casament ha de ser almenys 12 anys després de l'any de naixement de l'entrevistat/da! Si l'any és 
correcte, si us plau premi "suprimir" i escrigui un comentari per explicar-ho;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
A quin any van registrar la seva parella de fet?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
A quin any es va casar?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
A quin any es va divorciar?
Si hi ha hagut més d'un divorci, introdueixi l'any en què es va produir l'últim divorci



ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
A quin any va enviudar?
Introduïu l'any en què va morir el cònjuge.

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
A quin any va néixer [el seu/ la seva][ex-/ difunt/ difunta][marit/ dona]?
Anoteu l'any de naixement del seu últim cònjuge
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que [ha obtingut el seu/ ha obtingut la seva/ va 
obtenir el seu/ va obtenir la seva] [ex/ difunt/ difunta] [marit/ dona]?
ENTREVISTADOR Si l'entrevistat anomena un títol/certificat estranger, si us plau pregunteu si pot assignar el seu 
títol a les categories donades. Si no pot, feu servir l'opció "Una altra" i escriviu-ho (a la pantalla següent)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i 
Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior [té el seu/ té la 
seva/ tenia el seu/ tenia la seva] [ex-/ difunt/ difunta] [marit/ dona]?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

ENDIF

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Quina altra titulació escolar tenia [el seu/ la seva] [ex-/ difunt/ difunta] [marit/ esposa]?
STRING

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Quina altra titulació universitària o formació professional, de grau superior, [té el seu/ té la seva/ tenia el 
seu/ tenia la seva] [ex-/ difunt/ difunta] [marit/ dona]?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

Teniu una parella que visqui fora d'aquesta llar?
1. Sí
5. No

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

Les següents preguntes haurien de ser respostes pel participant en privat. Si hi ha altres persones a l'habitació en 
aquest moment, si us plau recordeu-los que algunes parts de l'entrevista són privades i que haurien de ser 
respostes per cada participant de manera individual.

Inici d'una secció no-proxy. Si el participant no pot respondre cap d'aquestes preguntes per ell/a mateix/a, premeu 
CTRL-K a cada pregunta.
1. No hi ha necessitat d'explicar res, el participant està essent entrevistat en privat.
2. S'ha explicat la naturalesa privada de les preguntes a terceres persones, que han marxat de l'habitació
3. S'ha explicat la naturalesa privada de les preguntes a terceres persones, però no han marxat de l'habitació

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Ara li faré unes preguntes sobre la seva relació amb l'altra gent. La majoria de la gent parla de les coses 
bones i dolentes que els passen, dels problemes que tenen, o de les seves preocupacions més importants. 
Pensant ara en els darrers 12 mesos, quines són les persones amb qui ha parlat més sovint d'aquestes coses? 
Aquestes persones poden ser familiars, amics, veïns, o altres coneguts. Si us plau, refereixi's a ells pel seu 
nom de pila.
1. Continuar

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Hi ha altres persones (amb qui sovint parli de coses que per vostè són 
importants)?
Premi '1. Sí' immediatament quan és obvi que n'hi ha altres
1. Sí
5. No

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Si us plau, digui'm el nom de pila de la primera persona amb qui [MÉS 
SOVINT/ sovint] parla de coses que per vostè són importants.
[Si el participant no pot anomenar a ningú, escriviu 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Quina relació té amb vostè ^SN002_Roster;?
Si cal assegureu: així aquesta persona és el seu/la seva...
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Hi ha algú (altre) que sigui molt important per vostè per alguna altra raó?
1. Sí
5. No

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Si us plau, doni'm el nom de pila d'una persona que sigui important per vostè per algun altre 
motiu.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Hi ha altres persones (amb qui sovint parli de coses que per vostè són 
importants)?
Premi '1. Sí' immediatament quan és obvi que n'hi ha altres
1. Sí
5. No

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Si us plau, digui'm el nom de pila de la primera persona amb qui [MÉS 
SOVINT/ sovint] parla de coses que per vostè són importants.
[Si el participant no pot anomenar a ningú, escriviu 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Quina relació té amb vostè ^SN002_Roster;?
Si cal assegureu: així aquesta persona és el seu/la seva...
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Ara m'agradaria fer-li algunes preguntes més sobre la gent que li és més propera.
1. Continuar

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

ELSE

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Acaba de mencionar el seu fill/la seva filla 
^FLRosterName;. M'agradaria confirmar si aquest 
fill/aquesta filla ha estat mencionat/da per la seva 
parella o en una entrevista prèvia.
Marqui el fill, si surt a la llista
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Un altre nen;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Codifiqueu el sexe de ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Home
2. Dona

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Si us plau, mireu la targeta 4. On viu 
^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres



ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ELSE

ENDIF

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Codifiqueu el sexe de ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Home
2. Dona

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Si us plau, mireu la targeta 4. On viu ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Si us plau, mireu la targeta 4. On viu ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Codifiqueu el sexe de ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Home
2. Dona

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Si us plau, mireu la targeta 4. On viu ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha tingut 
contacte amb ^FLRosterName; ^localRelationText;, ja sigui en 
persona, per telèfon o per correu, correu electrònic, o algun 
altre mitjà electrònic?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Com de proper/a se sent a ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Llegiu
1. No massa proper/a
2. Una mica proper/a
3. Molt proper/a
4. Extremadament proper/a

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
En quin any va néixer ^localRelationText;^FLRosterName;?
Si l'entrevistat no sap l'any de naixement exacte, demaneu que 
faci una estimació
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
En quin any va néixer ^localRelationText;^FLRosterName;?
Si l'entrevistat no sap l'any de naixement exacte, demaneu que 
faci una estimació
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
En quin any va néixer 
^localRelationText;^FLRosterName;?
Si l'entrevistat no sap l'any de naixement exacte, 
demaneu que faci una estimació
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Ha dit que no hi ha ningú amb qui parli de temes importants i que no hi ha ningú que sigui 
important per vostè per alguna altra raó. En una escala de 0 a 10, on 0 signifiqui totalment 
descontent i 10 signifiqui totalment satisfet, com està vostè de satisfet amb aquesta situació?
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
En global, en una escala de 0 a 10, on 0 significa totalment descontent i 10 significa totalment 
satisfet, com està vostè de satisfet amb [la relació que té amb la persona/ les relacions que té 
amb totes les persones] de la/les que acabem de parlar?
NUMBER [0..10]

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

COMPROVEU: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Participant
2. Secció no contestada (entrevista amb representant-proxy)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Comprovi qui hi havia durant aquesta secció. Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. L'entrevistat tot sol
2. La parella
3. El/s fill/s
4. Algú altre/ Altres

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [No es pot seleccionar -
Només l'entrevistat- amb una altra categoria;]

ENDIF

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Com vostè deu recordar, en una entrevista anterior també va mencionar algunes 
persones que eren importants per vostè en aquells moments.][Ara ens agradaria 
comparar aquelles persones amb les que ens acaba de mencionar avui per trobar les que 
ha mencionat de nou i les que no.]
En una entrevista anterior vostè va mencionar a ^piName; ^piRelation;. L'ha mencionat 
de nou avui?
Si l'entrevistat confirma que l'ha mencionat, comproveu PRIMER el nom ^piName; a la 
llista de sota i entreu el número corresponent.
Si ^piName; no és a la llista, entreu 96 (Persona no mencionada de nou aquesta vegada)
Persones mencionades aquesta vegada:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Persona no mencionada de nou aquesta vegada;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
La relació que vostè ens havia comentat anteriorment amb ^piName; 
^piRelation; és diferent de la relació que ara ens comenta 
^TempRelationshipString;. Es tracta de la mateixa persona?
Si el participant diu que ^piName; s'havia relacionat malament, si us plau, 
vagi enrere utilitzant la tecla de la fletxa-esquerra i corregeixi la seva 
resposta.
1. Sí, és la mateixa persona

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Per quin motiu no ha mencionat a ^piName; ^piRelation; aquesta vegada?
1. Me n'he oblidat, ^piName; hi hauria de ser
2. M'he traslladat
3. ^piName; s'ha traslladat
4. ^piName; ha mort
5. He estat malalt/a o he tingut un problema de salut
6. ^piName; ha estat malalt/a o ha tingut un problema de salut
7. El participant no reconeix la persona que s'anomena
8. Ja no som propers
9. Error, SÍ que s'ha mencionat a ^piName; aquest cop
97. Un altre motiu

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) [Si 
us plau, vagi a la pregunta anterior i connecti aquesta persona 
correctament_start; ^piName; Si us plau, vagi a la pregunta anterior i 
connecti aquesta persona correctament_end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Per quin motiu no ha mencionat a ^piName; ^piRelation; aquesta vegada?
1. Me n'he oblidat, ^piName; hi hauria de ser
2. M'he traslladat
3. ^piName; s'ha traslladat
4. ^piName; ha mort
5. He estat malalt/a o he tingut un problema de salut
6. ^piName; ha estat malalt/a o ha tingut un problema de salut
7. El participant no reconeix la persona que s'anomena
8. Ja no som propers
9. Error, SÍ que s'ha mencionat a ^piName; aquest cop
97. Un altre motiu



Ara li preguntaré unes quantes dades biogràfiques més.
1. Continuar

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Viu encara [la seva/ el seu] [mare/ pare] [biològica/ biològic]?
1. Sí
5. No

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
A quin any va morir [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Quants anys tenia [la seva/ el seu] [mare/ pare] quan va morir?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de 
ser com a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si 
us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de ser com 
a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si us plau premeu 
""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Si us plau, mireu la targeta 5. En general, quina de les següents situacions descriu millor la situació laboral que 
tenia [la seva/ el seu][mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys?
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Quina era la feina [de la seva/ del seu] [mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys aproximadament? Si us plau 
dóni el títol exacte.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el nom de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o va cap 
avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, pregunti al participant o pensi en un nom diferent per aquesta 
feina, o dongui una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
Si el participant menciona un grau o certificat estranger, si us plau, demaneu-li si pot incloure'l dins de les 
categories donades. Si no pot, utilitzeu la opció "Altres" i descriviu-ho (a la següent pantalla)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i 
Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ 
el seu][mare/ pare]?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del menú 
desplegable.
1. Confirmar i continuar

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Quina altra titulació escolar va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Quina altra titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ el seu][mare/ 
pare] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre



ELSE

ENDIF
[2]

ELSE

ENDIF

ENDIF

4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
En els dotze últims mesos, amb quina freqüència ha tingut contacte amb [la seva/ el seu][mare/ 
pare], ja sigui en persona, per telèfon, per correu, per correu electrònic o un altre mitjà 
electrònic?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Viu encara [la seva/ el seu] [mare/ pare] [biològica/ biològic]?
1. Sí
5. No

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
A quin any va morir [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Quants anys tenia [la seva/ el seu] [mare/ pare] quan va morir?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de 
ser com a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si 
us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de ser com 
a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si us plau premeu 
""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Si us plau, mireu la targeta 5. En general, quina de les següents situacions descriu millor la situació laboral que 
tenia [la seva/ el seu][mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys?
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
Si el participant menciona un grau o certificat estranger, si us plau, demaneu-li si pot incloure'l dins de les 
categories donades. Si no pot, utilitzeu la opció "Altres" i descriviu-ho (a la següent pantalla)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i 
Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ 
el seu][mare/ pare]?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Quina era la feina [de la seva/ del seu] [mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys aproximadament? Si us plau 
dóni el títol exacte.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el nom de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o va cap 
avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, pregunti al participant o pensi en un nom diferent per aquesta 
feina, o dongui una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del menú 
desplegable.
1. Confirmar i continuar

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Quina altra titulació escolar va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
STRING



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2] 

3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Quina altra titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ el seu][mare/ 
pare] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
En els dotze últims mesos, amb quina freqüència ha tingut contacte amb [la seva/ el seu][mare/ 
pare], ja sigui en persona, per telèfon, per correu, per correu electrònic o un altre mitjà 
electrònic?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Viu encara [la seva/ el seu] [mare/ pare] [biològica/ biològic]?
1. Sí
5. No

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
A quin any va morir [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Quants anys tenia [la seva/ el seu] [mare/ pare] quan va morir?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de 
ser com a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si 
us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de ser com 
a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si us plau premeu 
""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Si us plau, mireu la targeta 5. En general, quina de les següents situacions descriu millor la situació laboral que 
tenia [la seva/ el seu][mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys?
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Quina era la feina [de la seva/ del seu] [mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys aproximadament? Si us plau 
dóni el títol exacte.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el nom de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o va cap 
avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, pregunti al participant o pensi en un nom diferent per aquesta 
feina, o dongui una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del menú 
desplegable.
1. Confirmar i continuar



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
Si el participant menciona un grau o certificat estranger, si us plau, demaneu-li si pot incloure'l dins de les 
categories donades. Si no pot, utilitzeu la opció "Altres" i descriviu-ho (a la següent pantalla)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i 
Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ 
el seu][mare/ pare]?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Quina altra titulació escolar va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Quina altra titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ el seu][mare/ 
pare] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
En els dotze últims mesos, amb quina freqüència ha tingut contacte amb [la seva/ el seu][mare/ 
pare], ja sigui en persona, per telèfon, per correu, per correu electrònic o un altre mitjà 
electrònic?



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Viu encara [la seva/ el seu] [mare/ pare] [biològica/ biològic]?
1. Sí
5. No

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
A quin any va morir [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Quants anys tenia [la seva/ el seu] [mare/ pare] quan va morir?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de 
ser com a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si 
us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Quants anys té [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [L'edat ha de ser com 
a mínim deu anys superior a l'edat de l'entrevistat. Si l'edat és correcta, si us plau premeu 
""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Si us plau, mireu la targeta 5. En general, quina de les següents situacions descriu millor la situació laboral que 
tenia [la seva/ el seu][mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys?
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Miri la targeta 1, si us plau. Quina és la titulació escolar més alta que va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
Si el participant menciona un grau o certificat estranger, si us plau, demaneu-li si pot incloure'l dins de les 
categories donades. Si no pot, utilitzeu la opció "Altres" i descriviu-ho (a la següent pantalla)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i 
Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Miri la targeta 2, si us plau. Quina titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ 
el seu][mare/ pare]?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Quina era la feina [de la seva/ del seu] [mare/ pare] quan vostè tenia 10 anys aproximadament? Si us plau 
dóni el títol exacte.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el nom de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o va cap 
avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, pregunti al participant o pensi en un nom diferent per aquesta 
feina, o dongui una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del menú 
desplegable.
1. Confirmar i continuar

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Quina altra titulació escolar va obtenir [la seva/ el seu][mare/ pare]?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Quina altra titulació universitària o formació professional de grau superior va obtenir [la seva/ el seu][mare/ 
pare] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu [la seva/ el seu] [mare/ pare]?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
En els dotze últims mesos, amb quina freqüència ha tingut contacte amb [la seva/ el seu][mare/ 
pare], ja sigui en persona, per telèfon, per correu, per correu electrònic o un altre mitjà 
electrònic?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Com descriuria l'estat de salut de [la seva/ el seu] [mare/ pare]? Diria vostè que és
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Ha tingut mai germans?
Inclogui els germans no biològics.
1. Sí
5. No

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Pel que fa als seus germans, era vostè el fill gran, el petit o un fill entremig?
1. El gran
2. El petit
3. Entremig

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)



ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

Quants germans homes viuen encara?
Inclogui germans no biològics
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
I quantes germanes viuen encara?
Inclogui germanes no biològiques
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Ara m'agradaria fer-li algunes preguntes sobre els seus fills. Quants fills té vius? Compti tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres[, inclosos els de] [el seu marit/ la seva dona/ la seva parella] [{Name of 
partner/spouse}].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Ha mencionat fills al mòdul de la xarxa social, si us plau, corregeixi;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Ara llegiré una llista de tots els fills dels que hem parlat [avui/ avui o en una entrevista anterior].

Alguns d'aquests fills potser apareixen per duplicat en aquesta llista, altres potser no apareixen, o 
potser per a alguns d'aquests fills no disposem d'informació, o la informació que tenim és errònia.

M'agradaria repassar aquesta llista amb vostè per assegurar-nos que tenim informació completa i 
correcta per tots els seus fills biològics, en acollida, adoptats i fillastres. Estem interessats en els fills 
que encara estan vius.
1. Continuar

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Ens agradaria saber més sobre [el seu fill/la seva filla/ els seus fills/les seves filles. Comencem pel 
fill/per la filla més gran.]. De nou, si us plau, pensi en els seus fills naturals, adoptats, en acollida i en 
els seus fillastres [incloent els del seu marit/ incloent els de la seva dona/ incloent els de la seva 
parella].
1. Continuar

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill prèviament}]? De nou, si 
us plau, pensi en tots els fills biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent 
els del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la resposta "6. Sí, 
però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill prèviament}]? De 
nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva 
parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la resposta "6. 
Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, per tant, podria 
aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si el mateix fill està llistat dos cops utilitzi l'opció 6 
enlloc de la 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill prèviament}]? De 
nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva 
parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la resposta "6. 
Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin dels nens que ha mencionat abans és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill prèviament}]? De 
nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva 
parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la resposta "6. 
Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu 
marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu 
marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, per tant, podria 
aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si el mateix fill està llistat dos cops utilitzi 
l'opció 6 enlloc de la 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin dels nens que ha mencionat abans 
és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , incloent els de la][seu 
marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , 
incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i 
guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , 
incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i 
guardeu el primer]
Vista general dels fills:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, per tant, 
podria aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si el mateix fill està llistat dos 
cops utilitzi l'opció 6 enlloc de la 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin dels nens que ha mencionat 
abans és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent els del/ , 
incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat mencionat abans", i 
guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de naixement és 
incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent els 
del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva 
parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon 
utilitzant la resposta "6. Sí, però ja havia estat 
mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de 
naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està 
separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats i fillastres [,incloent els 
del/ , incloent els de la][seu marit/ seva dona/ seva 
parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el segon 
utilitzant la resposta "6. Sí, però ja havia estat 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, 
per tant, podria aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si el mateix fill 
està llistat dos cops utilitzi l'opció 6 enlloc de la 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de 
naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està 
separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de 
naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de 
naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin dels nens que ha 
mencionat abans és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia 
carregat el fill prèviament}]? De nou, si us plau, 
pensi en tots els fills biològics, en acollida, 
adoptats i fillastres [,incloent els del/ , incloent els 
de la][seu marit/ seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu el 
segon utilitzant la resposta "6. Sí, però ja havia 
estat mencionat abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any de 
naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui l'entrevistat/da està 
separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia 
carregat el fill prèviament}]? De nou, si us 
plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els 
del/ , incloent els de la][seu marit/ seva 
dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu 
el segon utilitzant la resposta "6. Sí, però ja 
havia estat mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, per tant, podria 
aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si el mateix fill està 
llistat dos cops utilitzi l'opció 6 enlloc de la 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any 
de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia 
carregat el fill prèviament}]? De nou, si us 
plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els 
del/ , incloent els de la][seu marit/ seva 
dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu 
el segon utilitzant la resposta "6. Sí, però ja 
havia estat mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any 
de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu 
següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu 
següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o 
dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o 
dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any 
de naixement.



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any 
de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del seu 
següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de 
naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin dels 
nens que ha mencionat abans és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com s'havia 
carregat el fill prèviament}]? De nou, si us 
plau, pensi en tots els fills biològics, en 
acollida, adoptats i fillastres [,incloent els 
del/ , incloent els de la][seu marit/ seva 
dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, esborreu 
el segon utilitzant la resposta "6. Sí, però ja 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social i, per 
tant, podria aparèixer dues vegades. Pot comprovar-ho? Si 
el mateix fill està llistat dos cops utilitzi l'opció 6 enlloc de 
la 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

havia estat mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere o l'any 
de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com 
s'havia carregat el fill prèviament}]? 
De nou, si us plau, pensi en tots els 
fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent 
els de la][seu marit/ seva dona/ 
seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, 
esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat 
mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere 
o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com 
s'havia carregat el fill prèviament}]? 
De nou, si us plau, pensi en tots els 
fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent 
els de la][seu marit/ seva dona/ 
seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, 
esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat 
mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere 
o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del 
seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del 



ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home 
o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home 
o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi 
l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi 
l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ del 
seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home o 
dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any de 
naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de quin 
dels nens que ha mencionat abans 
és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en com 
s'havia carregat el fill prèviament}]? 
De nou, si us plau, pensi en tots els 
fills biològics, en acollida, adoptats i 
fillastres [,incloent els del/ , incloent 
els de la][seu marit/ seva dona/ 
seva parella].
[Si un fill és llistat dues vegades, 
esborreu el segon utilitzant la 
resposta "6. Sí, però ja havia estat 
mencionat abans", i guardeu el 
primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el gènere 
o l'any de naixement és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat mencionat 
abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en 
com s'havia carregat el fill 
prèviament}]? De nou, si us 
plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats 
i fillastres [,incloent els del/ , 
incloent els de la][seu marit/ 
seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues 
vegades, esborreu el segon 
utilitzant la resposta "6. Sí, 
però ja havia estat mencionat 
abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el 
gènere o l'any de naixement 
és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està 
separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat 
mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Teniu [{text dinàmic basat en 
com s'havia carregat el fill 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Un fill s'ha mencionat a la xarxa social 
i, per tant, podria aparèixer dues vegades. Pot 
comprovar-ho? Si el mateix fill està llistat dos cops 
utilitzi l'opció 6 enlloc de la 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

prèviament}]? De nou, si us 
plau, pensi en tots els fills 
biològics, en acollida, adoptats 
i fillastres [,incloent els del/ , 
incloent els de la][seu marit/ 
seva dona/ seva parella].
[Si un fill és llistat dues 
vegades, esborreu el segon 
utilitzant la resposta "6. Sí, 
però ja havia estat mencionat 
abans", i guardeu el primer]
Vista general dels fills:;
1. Sí
[2. Sí, però el nom del fill, el 
gènere o l'any de naixement 
és incorrecte]
[3. No, fill de la parella de qui 
l'entrevistat/da està 
separat/da]
[4. No, el fill/a va morir]
[5. No, fill desconegut/ 5. No]
[6. Si, però ja havia estat 
mencionat abans]
[97. No, per un altre motiu]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ 
del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el 
nom.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ 
del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el 
nom.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és 
home o dona?
Pregunti només si no està 
clar.
1. Home
2. Dona

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és 
home o dona?
Pregunti només si no està 
clar.
1. Home
2. Dona

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Si us plau, 



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Si us plau, comprovi que el llistat dels fills està complet. Si la llista és incompleta o no és correcta, 

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

introdueixi/confirmi 
l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Si us plau, 
introdueixi/confirmi 
l'any de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Quin és el nom [correcte] [d'aquest/ 
del seu següent] fill/a?
Si us plau, introdueixi/confirmi el 
nom.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; és home 
o dona?
Pregunti només si no està clar.
1. Home
2. Dona

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
En quin any va néixer 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Si us plau, introdueixi/confirmi l'any 
de naixement.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

El nom ^FL_CHILD_NAME; de 
quin dels nens que ha 
mencionat abans és?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



retrocedeixi utilitzant la tecla [RePág].
Vista general dels fills:_overview;
1. Continuar

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[És aquest fill, un fill biològic comú/ És aquest fill, un fill biològic/ Són aquests fills, fills biològics 
comuns/ Són aquests fills, fills biològics] [amb el seu marit actual/ amb la seva dona actual/ amb la 
seva parella actual]?
1. Sí
5. No

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Quins dels seus fills no són [comuns naturals/ naturals] de vostè [amb el seu marit 
actual/ amb la seva dona actual/ amb la seva parella actual].
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
És ^FLChildname; un fill seu biològic?
1. Sí
5. No

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
És ^FLChildname; un fill biològic [del seu marit/ de la seva dona/ de la seva 
parella] [{Name of partner/spouse}]?
1. Sí
5. No

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
És ^FLChildname; fill seu d'una relació anterior?
1. Sí
5. No

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
És ^FLChildname; fill d'una relació anterior del seu [del seu/ de la seva]
[marit/ dona/ company/ parella] ^FL_CH105_5;?
1. Sí
5. No

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Ha/n adoptat a ^FLChildname;?
1. Sí
5. No



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
[El seu marit/ La seva dona/ La seva parella] [ha] adoptat a en/la ^FLChildname;?
1. Sí
5. No

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
És ^FLChildname; un fill en acollida?
1. Sí
5. No

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
En els darrers dotze mesos, amb quina freqüència va tenir vostè contacte amb 
^CH004_FirstNameOfChild;, ja sigui en persona, per telèfon, per correu, correu 
electrònic, o per altres mitjans electrònics?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Si us plau, miri la targeta 4.
On viu ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Miri la targeta 3, si us plau. Quin és l'estat civil de ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Casat/da i vivint amb el cònjuge
2. Parella de fet registrada
3. Casat/da i vivint separat/da del cònjuge
4. Solter/a
5. Divorciat/da
6. Vidu/a

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Té ^CH004_FirstNameOfChild; una parella que visqui amb [ell/ ella]?
1. Sí
5. No



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
A quin any va marxar de casa ^CH004_FirstNameOfChild;?
Tingueu en compte l'últim cop que va marxar. Escriviu "2999" si encara viu a casa 
(ex. amb la mare divorciada). Escriviu "9997" si no ha viscut mai a la casa dels 
pares.
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [L'any 
ha de ser major o igual que l'any de naixement. Si l'any és correcte, si us plau 
premi "suprimir" i escrigui un comentari per explicar-ho;] CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [L'any 
hauria de ser major que 1900 i menor o igual que 2020;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Si us plau, miri la targeta 4.
On viu ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Miri la targeta 6, si us plau. Quina és la situació laboral de ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Treballador/a a temps complet
2. Treballador/a a temps parcial
3. Treballador/a per compte propi o en negocis familiars
4. Aturat/da
5. Estudiant/Formació professional/En reciclatge
6. De baixa per maternitat/paternitat
7. Jubilat/da o prejubilat/da
8. Malalt/a o incapacitat/da permanentment
9. A la cura de la llar o la família
97. Una altra situació

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Si us plau, miri la targeta 1.
Quina és la titulació escolar més alta que ha obtingut ^CH004_FirstNameOfChild;?
Si el participant anomena un títol/certificat estranger, pregunti si pot assignar el 
seu títol a una de les categories donades. Si no pot, utilitzi "Una altra" i escrigui-ho 
(a la pantalla següent)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació primària (LOGSE) 
(també Grau Elemental en Música i Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també Grau Mitjà en Música i 
Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Quin altre certificat o títol acadèmic ha obtingut 
^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Miri la targeta 2.
Quina titulació universitària o formació professional de grau superior té 
^CH004_FirstNameOfChild;?
Codifiqueu totes les que corresponguin; Si lel participant respon 'Cursant estudis 
universitaris o formació professional' pregunti si té alguna altra titulació de la 
targeta.
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Quants fills té ^CH004_FirstNameOfChild;, si és que en té algun?
Si us plau, anoteu tots els fills biològics, en acollida, adoptats i fillastres, incloent 
els de la parella o cònjuge del fill/a.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Quin altre títol acadèmic superior o de formació professional té  
CH004_FirstNameOfChild ?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
A quin any va néixer el/la fill/a [menor] de ^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Ens agradaria actualitzar part de la informació que tenim sobre [el seu/la seva/ els seus/les 
seves] [fill/a/ fills/es].
1. Continuar

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
S'ha canviat de casa [el seu fill/a/ algun dels seus fills/es] des de la nostra entrevista el 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Sí
5. No

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Quin(s) d'ells s'ha(n) canviat de casa?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu ^FL_CH526_1;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Miri la targeta 4, si us plau. On viu ^FL_CH526_1;?
1. En el mateix domicili
2. En el mateix edifici, però no en la mateixa casa
3. A menys d'1 quilòmetre
4. Entre 1 i 5 quilòmetres
5. Entre 5 i 25 quilòmetres
6. Entre 25 i 100 quilòmetres
7. Entre 100 i 500 quilòmetres
8. A més de 500 quilòmetres

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Si us plau, miri la targeta 1. Des de la nostra entrevista el ^FLLastInterviewMonthYear;, 
ha obtingut [el seu fill/a/ algun dels seus fills/es] alguna de les titulacions escolars 
llistades en aquesta targeta?
1. Sí
5. No

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Quin (s) d'ells?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Quina és la titulació escolar més alta que ha obtingut 
^FL_CH510_1;?



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

Si la persona enquestada anomena un títol/certificat estranger, 
si us plau pregunteu si pot assignar el seu títol a les categories 
donades. Si no pot, feu servir l'opció "Una altra" i escriviu-ho (a 
la pantalla següent)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació 
primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també 
Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Quin altre certificat o títol acadèmic ha 
obtingut ^FL_CH510_1;?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Quina és la titulació escolar més alta que ha obtingut 
^FL_CH510_1;?
Si la persona enquestada anomena un títol/certificat estranger, 
si us plau pregunteu si pot assignar el seu títol a les categories 
donades. Si no pot, feu servir l'opció "Una altra" i escriviu-ho (a 
la pantalla següent)
1. Sense estudis
2. Estudis primaris sense completar
3. Certificat d'estudis primaris, fins a 5è d'EGB, o educació 
primària (LOGSE) (també Grau Elemental en Música i Dansa)
4. Batxillerat elemental, Graduat escolar, EGB o ESO (també 
Grau Mitjà en Música i Dansa)
5. Batxillerat superior, BUP, o Batxillerat (LOGSE)
6. Pre-universitari (PREU) o COU.
7. Educació universitària o superior

95. Encara sense títol/Encara estudiant
97. Una altra

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Quin altre certificat o títol acadèmic ha 
obtingut ^FL_CH510_1;?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)



Si us plau, miri la targeta 2.
Des de la nostra entrevista el ^FLLastInterviewMonthYear;, [el seu fill/a/ algun dels seus 
fills/es] ha obtingut alguna de les titulacions universitàries o de formació professional de 
grau superior llistades en aquesta targeta?
1. Sí
5. No

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Quin (s) d'ells?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Quins títols acadèmics superiors o de formació professional ha 
obtingut en/la ^FL_CH513_1;?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
Si la persona entrevistada respon 'Cursant estudis universitaris 
o formació professional' pregunti si té alguna altra titulació de 
la targeta.
SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Quin altre títol acadèmic superior o de formació 
professional té ^FL_CH513_1;?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Quins títols acadèmics superiors o de formació professional ha 
obtingut en/la ^FL_CH513_1;?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
Si la persona entrevistada respon 'Cursant estudis universitaris 
o formació professional' pregunti si té alguna altra titulació de 
la targeta.



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

SET OF 1.Sense estudis universitaris o formació professional
2. F.P. Oficialia, F.P. de 1er Grau
3. F.P. Mestratge, FP de 2n grau
4. C.F. de grau mitjà (tècnic mitjà)
5. C.F. de Grau Superior (Tècnic Superior)
6. Magisteri, ATS, diplomat d'Escola universitària
7. Aparellador o enginyer tècnic
8. Llicenciat
9. Enginyer Superior o Arquitecte
10. Grau (Bolònia)
11. Màster (Bolònia)
12. Doctorat

95. Cursant estudis universitaris o formació professional
97. Altres

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Quin altre títol acadèmic superior o de formació 
professional té ^FL_CH513_1;?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Des de la nostra entrevista el ^FLLastInterviewMonthYear;, ha canviat l'estat civil [del 
seu fill/a/ d' algun dels seus fills/d'alguna de les seves filles]?
1. Sí
5. No

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Quin(s) d'ells ha(n) canviat el seu estat civil?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Si us plau, miri la targeta 3. Quin és l'estat civil de [{nom del 
fill}]?
1. Casat/da i vivint amb el cònjuge
2. Parella de fet registrada
3. Casat/da i vivint separat/da del cònjuge
4. Solter/a
5. Divorciat/da
6. Vidu/a

[i] 



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

Des de la nostra entrevista el ^FLLastInterviewMonthYear;, ha estat [el seu fill/a/ algun 
dels seus fills/es] pare/mare d'un nou fill?
ENTREVISTADOR Si us plau, compti els fills biològics, en acollida, adoptats i fillastres, 
inclosos els del cònjuge o parella.
1. Sí
5. No

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDLOOP
ENDIF

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Si us plau, miri la targeta 3. Quin és l'estat civil de [{nom del 
fill}]?
1. Casat/da i vivint amb el cònjuge
2. Parella de fet registrada
3. Casat/da i vivint separat/da del cònjuge
4. Solter/a
5. Divorciat/da
6. Vidu/a

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Quin filla/a ha estat pare/mare d'un nou fill?
Anoteu tots els fills que correspongui.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Quants fills té [{nom del fill}] en total?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
A quin any va néixer [aquest fill/ el menor d'aquests 
fills]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [L'any hauria de ser 
major o igual que l'any de la darrera entrevista. Si 
l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i 
escrigui un comentari per explicar-ho.;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Quants fills té [{nom del fill}] en total?
NUMBER [0..25]



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Pensi ara en els seus néts. Quants néts tenen vostè[i el seu/ i la seva][marit/ dona/ parella] en total?
Cal incloure els néts que tingui de relacions anteriors
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

COMPROVACIÓ DE L'ENTREVISTADOR:
Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
A quin any va néixer [aquest fill/ el menor d'aquests 
fills]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [L'any hauria de ser 
major o igual que l'any de la darrera entrevista. Si 
l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i 
escrigui un comentari per explicar-ho.;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Té vostè [o el seu marit/ o la seva dona/ o la seva parella] algun besnét?
1. Sí
5. No

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Ara m'agradaria fer-li algunes preguntes sobre la seva salut.
1. Continuar

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Vostè diria que la seva salut és…
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Algunes persones pateixen problemes de salut crònics o de llarga durada. Es consideren crònics o de llarga durada els 
problemes que l'han afectat, l'afecten o és probable que l'afectin durant un temps. Té algun problema de salut, malaltia, 
discapacitat o malaltia d'aquesta mena?
S'inclouen problemes de salut mental.
1. Sí
5. No

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
En els sis últims mesos o més, en quin extrem s'ha sentit limitat, degut a un problema de salut, per fer coses que la gent 
sol fer?
Llegiu en veu alta;
1. Greument limitat
2. Limitat, però no greument
3. No limitat

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Miri la targeta 7, si us plau. [Li ha dit alguna vegada algun metge que vostè tenia/ té vostè actualment] algun dels 
problemes de salut que figuren en aquesta targeta?. [Amb això volem dir que un metge li ha dit que vostè té aquesta 
malaltia, i que o bé està essent tractat o bé el molesta aquesta malaltia.]. Si us plau, digui el número o números 
corresponents.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Atac de cor, inclosos l'infart de miocardi o la trombosi coronària, o algun altre problema de cor, incloent la 
insuficiència cardíaca congestiva
2. Tensió arterial alta o hipertensió
3. Colesterol alt
4. Vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Té vostè algun problema de salut o discapacitat que limiti el tipus o la quantitat de treball retribuït que pot realitzar?
1. Sí
5. No



5. Diabetis o sucre elevat en sang
6. Malaltia pulmonar crònica, com bronquitis crònica o emfisema
10. Càncer o tumor maligne, incloent leucèmia o limfoma, però excloent càncers de pell d'importància menor
11. Úlcera gàstrica o duodenal, úlcera pèptica
12. Malaltia de Parkinson
13. Cataractes
14. Fractura de cadera
15. Altres fractures
16. Malaltia d'Alzheimer, demència, síndrome orgànica cerebral, algun altre deteriorament cognitiu seriós
18. Altres trastorns afectius o emocionals, incloent ansietat o problemes psiquiàtrics o nerviosos
19. Artritis reumatoide
20. Osteoartritis o alguna altra malaltia reumàtica
21. Malaltia crònica de ronyó
96. Cap
97. Altres condicions, no mencionades encara

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Quins altres problemes de salut ha tingut?
Insistiu en la pregunta
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

ENDIF

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[cnt] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees
12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Quants anys tenia quan li va comentar per primera vegada el metge que [havia patit un atac de cor o 
tenia un altre tipus de malaltia de cor/ tenia tensió arterial alta/ tenia colesterol alt/ havia patit un 
vessament cerebral (ictus) o tenia una malaltia vascular cerebral/ tenia diabetis/ tenia una malaltia 
pulmonar crònica/ tenia càncer/ tenia una úlcera d'estómac o duodenal/ tenia la malaltia de Parkinson/ 
tenia cataractes/ tenia una fractura de maluc/ tenia altres fractures/ tenia la malaltia d'Alzheimer, 
demència o altres trastorns de la memòria/ tenia trastorns emocionals o afectius/ tenia artritis 
reumatoide/ tenia osteoartritis o altres reumatismes/ tenia una malaltia crònica de ronyó]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [L'edat ha de ser menor o igual que 
l'edat de l'entrevistat;]

IF (piIndexSub = 10)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Quants anys tenia quan li va comentar per primera vegada el metge que [havia patit un atac de cor o tenia 
un altre tipus de malaltia de cor/ tenia tensió arterial alta/ tenia colesterol alt/ havia patit un vessament 
cerebral (ictus) o tenia una malaltia vascular cerebral/ tenia diabetis/ tenia una malaltia pulmonar crònica/ 
tenia càncer/ tenia una úlcera d'estómac o duodenal/ tenia la malaltia de Parkinson/ tenia cataractes/ tenia 
una fractura de maluc/ tenia altres fractures/ tenia la malaltia d'Alzheimer, demència o altres trastorns de la 
memòria/ tenia trastorns emocionals o afectius/ tenia artritis reumatoide/ tenia osteoartritis o altres 
reumatismes/ tenia una malaltia crònica de ronyó]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [L'edat ha de ser menor o igual que l'edat de 
l'entrevistat;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[En relació a alguns problemes de salut, ens agradaria saber exactament què ha passat en els últims dos anys.] Des 
de la nostra entrevista al ^FLLastInterviewMonthYear;, ha tingut vostè [un atac de cor o infart de miocardi/ un 
vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ un càncer/ una fractura de maluc]?
1. Sí
5. No

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

A quin any va tenir vostè [l'atac de cor/ el vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ el càncer/ 
la fractura de maluc] més recent?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

A quin mes va passar això?
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees
12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [L'any hauria de ser major o 
igual que l'any de la darrera entrevista. Si l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i escrigui un 
comentari per explicar-ho.;]



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[En relació a alguns problemes de salut, ens agradaria saber exactament què ha passat en els últims dos anys.] Des 
de la nostra entrevista al ^FLLastInterviewMonthYear;, ha tingut vostè [un atac de cor o infart de miocardi/ un 
vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ un càncer/ una fractura de maluc]?
1. Sí
5. No

IF (PH072_HadCondition = a1)

10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Quants/es [atacs de cor/ vessaments cerebrals (ictus) o malalties vasculars cerebrals/ càncers/ fractures de 
maluc] ha tingut vostè des que el vam entrevistar el ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 o més

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [El mes hauria de ser més 
enllà o el mateix mes de la darrera entrevista. Si el mes és correcte, si us plau, premi "suprimir" i entri 
un comentari per explicar-ho.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

A quin any va tenir vostè [l'atac de cor/ el vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ el càncer/ 
la fractura de maluc] més recent?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

A quin mes va passar això?
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Quants/es [atacs de cor/ vessaments cerebrals (ictus) o malalties vasculars cerebrals/ càncers/ fractures de 
maluc] ha tingut vostè des que el vam entrevistar el ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 o més

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees
12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [L'any hauria de ser major o 
igual que l'any de la darrera entrevista. Si l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i escrigui un 
comentari per explicar-ho.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [El mes hauria de ser més 
enllà o el mateix mes de la darrera entrevista. Si el mes és correcte, si us plau, premi "suprimir" i entri 
un comentari per explicar-ho.;]



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[En relació a alguns problemes de salut, ens agradaria saber exactament què ha passat en els últims dos anys.] Des 
de la nostra entrevista al ^FLLastInterviewMonthYear;, ha tingut vostè [un atac de cor o infart de miocardi/ un 
vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ un càncer/ una fractura de maluc]?
1. Sí
5. No

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[En relació a alguns problemes de salut, ens agradaria saber exactament què ha passat en els últims dos anys.] Des 
de la nostra entrevista al ^FLLastInterviewMonthYear;, ha tingut vostè [un atac de cor o infart de miocardi/ un 
vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ un càncer/ una fractura de maluc]?
1. Sí
5. No

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

A quin any va tenir vostè [l'atac de cor/ el vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ el càncer/ 
la fractura de maluc] més recent?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

A quin mes va passar això?
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Quants/es [atacs de cor/ vessaments cerebrals (ictus) o malalties vasculars cerebrals/ càncers/ fractures de 
maluc] ha tingut vostè des que el vam entrevistar el ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 o més

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees
12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [L'any hauria de ser major o 
igual que l'any de la darrera entrevista. Si l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i escrigui un 
comentari per explicar-ho.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [El mes hauria de ser més 
enllà o el mateix mes de la darrera entrevista. Si el mes és correcte, si us plau, premi "suprimir" i entri 
un comentari per explicar-ho.;]

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
En quin òrgan o part del cos té o ha tingut càncer?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Cervell
2. Cavitat bucal



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Si us plau, miri la targeta 8. Durant els últims sis mesos com a mínim, ha tingut algun dels problemes de salut que hi ha 
en aquesta targeta? Si us plau, digui'm el número o els números corresponents.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Caiguda/es
2. Por de caure
3. Vertigen, desmais o pèrdues de coneixement
4. Fatiga
96. Cap

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Pateix dolor?
1. Sí
5. No

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
[4] 

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

A quin any va tenir vostè [l'atac de cor/ el vessament cerebral (ictus) o malaltia vascular cerebral/ el càncer/ 
la fractura de maluc] més recent?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

A quin mes va passar això?
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Quants/es [atacs de cor/ vessaments cerebrals (ictus) o malalties vasculars cerebrals/ càncers/ fractures de 
maluc] ha tingut vostè des que el vam entrevistar el ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 o més

3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmons
7. Pit
8. Esòfag
9. Estómac
10. Fetge
11. Pàncrees
12. Ronyó
13. Pròstata
14. Testicles
15. Ovaris
16. Coll de l'úter
17. Endometri
18. Còlon o recte
19. Bufeta
20. Pell
21. Limfoma
22. Leucèmia
97. Altres òrgans

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [L'any hauria de ser major o 
igual que l'any de la darrera entrevista. Si l'any és correcte, si us plau, premi "suprimir" i escrigui un 
comentari per explicar-ho.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [El mes hauria de ser més 
enllà o el mateix mes de la darrera entrevista. Si el mes és correcte, si us plau, premi "suprimir" i entri 
un comentari per explicar-ho.;]

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Com és el dolor durant la major part del temps? És...
Llegiu en veu alta;
1. Lleu
3. Moderat
5. Greu

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Miri la targeta 9, si us plau. A quines parts del cos té dolor?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Esquena
2. Malucs
3. Genolls
4. Altres articulacions
5. Boca/dents



ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

A continuació li preguntaré sobre la medicació que està prenent. Si us plau, miri la targeta 10. Està vostè prenent 
almenys una vegada a la setmana algun dels medicaments que surten a la targeta?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Medicaments per al colesterol
2. Medicaments per la hipertensió
3. Medicaments per a malalties coronàries o cerebro-vasculars
4. Medicaments per a altres malalties cardíaques
6. Medicaments per a la diabetes
7. Medicaments pel dolor o la inflamació de les articulacions
8. Medicaments per altres tipus de dolor (per exemple, mal de cap, mal a l'esquena)
9. Medicaments per a problemes de son
10. Medicaments per l'ansietat o la depressió
11. Medicaments per l'osteoporosi
13. Medicaments per l'acidesa d'estómac, gastritis o reflux
14. Medicaments per a la bronquitis crònica
15. Medicaments antiinflamatoris (només glucocorticoides o esteroides)
96. Cap
97. Altres medicaments no esmentats

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [No es pot seleccionar '96' alhora 
que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Quant pesa aproximadament?
En quilos
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Si us plau, 
confirmi el pes de l'entrevistat.; TOSTRING(PH012_Weight) quilograms, és correcte? Si no, si us plau, corregeixi la resposta. 
Si la resposta és correcta, si us plau Suprimeixi i continuï.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Ha perdut pes durant els últims 12 mesos?
1. Sí
5. No

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Vostè normalment porta ulleres o lentilles?
Tot tipus d'ulleres, incloent les que fa servir només per llegir.
1. Sí
5. No

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

6. Altres parts del cos
7. A tot el cos

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [No pot seleccionar "a tot el cos" 
juntament amb una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
En un dia normal, pren vostè cinc medicaments diferents o més? Si us plau, inclogui els que li ha receptat el 
metge, els que es pren sense recepta i també suplements com ara vitamines i minerals
1. Sí
5. No

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Quant pes ha perdut?
Anoteu la pèrdua de pes en quilograms sencers, per exemple, 1kg, 2 kg, 3 kg i així successivament.
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Per què ha perdut pes?
Llegiu en veu alta;
1. Degut a una malaltia
2. Ha seguit una dieta especial
3. Degut a les dues coses: una malaltia i ha seguit una dieta especial
97. Ha perdut pes per altres motius

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Quant medeix?
En centímetres
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Si us 
plau, confirmi les mesures de l'entrevistat.; TOSTRING(PH013_HowTall) centímetres, és correcte? Si no, si us plau, 
corregeixi la resposta. Si la resposta és correcta, si us plau Suprimeixi i continuï.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Quin tipus d'ulleres o lentilles porta?
Codifiqueu totes les que corresponguin; Llegiu en veu alta;
SET OF 1. Ulleres o lentilles bifocals o progressives
2. Ulleres o lentilles per llegir
3. Ulleres o lentilles per veure de lluny
4. Altres ulleres o lentilles

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Diria vostè que la seva visió de lluny, per exemple per reconèixer un amic a l'altre costat del carrer [utilitzant ulleres 
o lents de contacte, segons faci habitualment] és...
Llegiu en veu alta



ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Té un audifon?
1. Sí
5. No

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

La seva oïda [utilitzant l'audiòfon, segons faci habitualment,] és...
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Miri la targeta 11, si us plau. Digui'm si li resulta difícil dur a terme cadascuna de les activitats diàries que apareixen en 
aquesta targeta. Exclogui les dificultats que cregui que poden durar menys de tres mesos.
Pregunteu: Algun altre problema? Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Caminar 100 metres
2. Estar assegut/da durant aproximadament dues hores
3. Aixecar-se d'una cadira després d'haver estat assegut/da durant molt de temps
4. Pujar diversos trams d'escala sense descansar
5. Pujar un tram d'escala sense descansar
6. Inclinar-se, agenollar-se o ajupir-se
7. Aixecar o estendre els braços per sobre de les espatlles
8. Arrossegar o empènyer objectes de grans dimensions com, per exemple, una butaca
9. Aixecar o transportar objectes que pesin més de 5 quilos, com, per exemple, una bossa de la compra pesada
10. Agafar una moneda petita d'una taula
96. Cap de les respostes anteriors

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Miri la targeta 12, si us plau. Digui'm si li resulta difícil alguna d'aquestes activitats degut a problemes físics, mentals, 
emocionals o de memòria. De nou, exclogui les dificultats que cregui que puguin durar menys de tres mesos.
Pregunteu: Algun altre problema? Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Vestir-se, incloent posar-se els mitjons i les sabates
2. Caminar per una habitació
3. Banyar-se o dutxar-se
4. Menjar, per exemple, trossejar els aliments
5. Aixecar-se o estirar-se al llit
6. Utilitzar el lavabo, incloent assentar-se i aixecar-se
7. Fer servir un mapa per orientar-se en un lloc desconegut
8. Preparar un menjar calent
9. Comprar aliments
10. Fer una trucada telefònica
11. Prendre la medicació

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Diria vostè que la seva visió de lluny, per exemple per reconèixer un amic a l'altre costat del carrer [utilitzant ulleres 
o lents de contacte, segons faci habitualment] és...
Llegiu en veu alta
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Diria vostè que la seva visió de prop, per exemple per llegir un diari, [utilitzant ulleres o lents de contacte, segons 
faci habitualment] és...
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Diria vostè que la seva visió de prop, per exemple per llegir un diari, [utilitzant ulleres o lents de contacte, segons 
faci habitualment] és...
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Acostuma a utilitzar audiòfon?
1. Sí
5. No



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

12. Treballar a la casa o al jardí
13. Administrar els diners, com, per exemple, pagar les factures i portar els comptes
14. Sortir de casa tot sol i agafar un transport públic
15. Fer la bugada
96. Cap de les respostes anteriors

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = 
DontKnow) OR (PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR 
(PH049_HeADLb = Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Si us plau, miri la targeta 13. Utilitza algun dels dispositius d'aquesta llista?
El punt 7 només inclou alarmes personals utilitzades per rebre assistència en cas de caigudes, etc.
SET OF 1. Un bastó o crossa
2. Un caminador
3. Una cadira de rodes manual
4. Una cadira de rodes elèctrica
5. Un scooter o moto per gent gran
6. Utensilis especials per menjar
7. Una alarma personal
8. Barres, agafadors, etc. (per facilitar els moviments i mantenir l'equilibri)
9. Seient de wc aixecat amb/sense braços
10. Compreses/bolquers per a incontinència
96. Cap dels anteriors
97. Altres (especifiqueu)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

Control de l'entrevistador: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Ara pensi en les activitats amb les que té problemes. Algú l'ajuda a fer-les?
Inclogui la parella o altra gent de casa seva
1. Sí
5. No

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Vostè diria que l'ajuda que rep s'ajusta a les seves necessitats?
Llegiu en veu alta;
1. Sempre
2. Normalment
3. A vegades
4. Quasi mai

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Quines altres coses utilitza?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Les següents preguntes es refereixen al consum de tabac i d'alcohol. Alguna vegada ha fumat diàriament cigarrets, purs, 
purets o tabac en pipa durant un període de, almenys, un any?
1. Sí
5. No

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

En els darrers 7 dies, ha pres almenys una beguda alcohòlica?

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Fuma actualment?
1. Sí
5. No

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Durant quants anys [ha fumat/ va fumar] vostè en total?
No inclogui períodes en què l'entrevistat no va fumar. Anoteu 1 si l'entrevistat va fumar durant menys d'un any.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Què [fuma/ fumava abans de deixar-ho]?
Les cigarretes inclouen el tabac de liar. Llegiu en veu alta;. Codifiqueu totes les que corresponguin;.
1. Cigarretes
2. Pipa
3. Puros o purets
4. Cigarrets electrònics amb nicotina

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Quantes cigarretes [fuma/ fumava] de mitjana cada dia?
NUMBER [0..120]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

1. Sí
5. No

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Si us plau, miri la targeta 15.
En els tres darrers mesos, quants cops ha pres sis o més unitats de beguda alcohòlica en la mateixa ocasió?
Les unitats estàndard de beguda alcohòlica es mostren a la targeta anterior. 
1. Cada dia o quasi cada dia
2. Cinc o sis dies a la setmana
3. Tres o quatre dies a la setmana
4. Un o dos cops a la setmana
5. Un o dos cops al mes
6. Menys d'un cop al mes
7. Cap cop en els darrers 3 mesos

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Ens agradaria saber quin tipus i quina quantitat d'exercici físic fa en la seva vida diària. Amb quina freqüència realitza 
activitats físiques intenses, com ara algun esport, tasques domèstiques pesades o una feina que requereixi esforç físic?
Llegiu en veu alta;
1. Més d'un cop a la setmana
2. Un cop a la setmana
3. Entre 1 i 3 cops al mes
4. Quasi mai, o mai

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Amb quina freqüència porta a terme exercicis físics que requereixen un nivell d'activitat moderat, com la jardineria, 
netejar el cotxe o fer una passejada?
Llegiu en veu alta;
1. Més d'un cop a la setmana
2. Un cop a la setmana
3. Entre 1 i 3 cops al mes
4. Quasi mai, o mai

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Miri la targeta 16, si us plau. En una setmana normal, amb quina freqüència pren una ració de productes làctics com un 
got de llet, formatge en un sandvitx o entrepà, un iogurt o una llauna de suplement de proteïnes?
1. Cada dia
2. Entre tres i sis cops a la setmana
3. Dos cops a la setmana
4. Un cop a la setmana
5. Menys d'un cop a la setmana

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Si us plau, miri la targeta 16.) En una setmana normal, amb quina freqüència pren una ració de llegums, mongetes o 
ous?
1. Cada dia
2. Entre tres i sis cops a la setmana
3. Dos cops a la setmana
4. Un cop a la setmana
5. Menys d'un cop a la setmana

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Si us plau, miri la targeta 16.) En una setmana normal, amb quina freqüència menja carn, peix o carn d'au de corral?
1. Cada dia
2. Entre tres i sis cops a la setmana
3. Dos cops a la setmana
4. Un cop a la setmana
5. Menys d'un cop a la setmana

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Si us plau, miri la targeta 16.) En una setmana normal, amb quina freqüència consumeix una ració de fruita o verdura?
1. Cada dia
2. Entre tres i sis cops a la setmana
3. Dos cops a la setmana
4. Un cop a la setmana
5. Menys d'un cop a la setmana

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

Control de l'entrevistador: Qui ha respost a les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Si us plau, miri la targeta 14 que llista unitats estàndard de begudes alcohòliques. Durant els darrers 7 dies, 
quantes unitats de begudes alcohòliques ha pres?
Si us plau, utilitzeu el quadern i calculeu el número d'unitats/setmana juntament amb l'entrevistat. Si la resposta és 
cap, si us plau, codifiqueu '0'. Si us plau, arrodoniu al número enter més proper.
NUMBER [0..200]

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Vostè diria que no menja carn, peix o pollastre/aus amb més freqüència perquè...
Llegiu en veu alta;
1. No es pot permetre menjar-ne més sovint
2. Per altres motius

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Aquesta és la secció de testos cognitius: mentre completeu aquesta secció assegureu-vos que no hi hagi terceres persones 



presents. Inici d'una secció no proxy. Ningú no pot respondre en nom de l'entrevistat. Si l'entrevistat no és capaç de 
respondre a alguna d'aquestes preguntes per si mateix, premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Part d'aquest estudi tracta de la memòria i de la capacitat de pensar de les persones. En primer lloc li preguntaré la data 
d'avui. Quin dia del mes és avui?
Anoteu si ha dit el dia del mes (^FLDay;) correctament.
1. Dia del mes correcte
2. Dia del mes incorrecte / no sap el dia del mes

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
A quin mes estem?
Anoteu si ha dit el mes (;) correctament
1. Ha dit el mes correctament
2. Ha dit el mes incorrectament / No sap el mes

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
A quin any estem?
Anoteu si ha dit l'any (^FLYear;) correctament.
1. Ha dit l'any correctament
2. Ha dit l'any incorrectament / No sap l'any

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Pot dir-me quin dia de la setmana és avui?
Resposta correcta: (^FLToday;)
1. Ha dit el dia de la setmana correctament
2. Ha dit el dia de la setmana incorrectament / No sap el dia de la setmana

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Com considera que és la seva memòria actualment? Diria vostè que és excel·lent, molt bona, bona, passable o dolenta?
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Ara li llegiré una llista de paraules de la pantalla del meu ordinador. La llista és llarga expressament, pel que és difícil per 
qualsevol recordar totes les paraules. La majoria de la gent tan sols en recorden algunes. Si us plau, escolti atentament, ja 
que no les puc repetir. Quan acabi, li demanaré que recordi tantes paraules com pugui, en qualsevol ordre. Ha quedat clar?
Prepareu el llibret
1. Continuar

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
A continuació m'agradaria fer-li unes preguntes sobre la seva capacitat de lectura i d'escriptura. Considera vostè que 
la seva capacitat de lectura per a la vida diària és...
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Considera que la seva capacitat d'escriptura per a la vida diària és…
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Comparat amb ^FLLastInterviewMonthYear;, diria que la seva memòria és millor ara, més o menys igual, o pitjor 
que aleshores?
1. Millor
2. Igual
3. Pitjor

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Preparat/da?
Esperi que les paraules apareguin a la pantalla. Escrigui les paraules en un full de paper. Deixi un minut per tal que 
recordi. Anoti les paraules que l'entrevistat recordi correctament.
1. Inici del test

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Continuar

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Ara, si us plau, digui'm totes les paraules que pugui recordar.
SET OF 1. Hotel
2. Riu
3. Arbre



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

4. Pell
5. Or
6. Mercat
7. Paper
8. Nen
9. Rei
10. Llibre
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [No es pot seleccionar '96' alhora 
que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

ENDIF

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Ara, si us plau, digui'm totes les paraules que pugui recordar.
SET OF 1. Cel
2. Oceà
3. Bandera
4. Dòlar
5. Dona
6. Màquina
7. Llar
8. Terra
9. Universitat
10. Mantega
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Ara, si us plau, digui'm totes les paraules que pugui recordar.
SET OF 1. Dona
2. Roca
3. Sang
4. Cantonada
5. Sabates
6. Carta
7. Noia
8. Casa
9. Vall
10. Motor
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [No es pot seleccionar 
'96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Ara, si us plau, digui'm totes les paraules que pugui recordar.
SET OF 1. Aigua
2. Església
3. Doctor
4. Palau
5. Foc
6. Jardí
7. Mar
8. Poble
9. Nadó
10. Taula
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Ara m'agradaria que em digués el nom de tots els animals que se li ocorrin. Té un minut per fer-ho. Preparat/da, 
comenci.
Doneu exactament un minut de temps. Si el participant s'atura abans que acabi el temps, animeu-lo a continuar. Si 
està en silenci durant més de 15 segons, repetiu les instruccions bàsiques ("M'agradaria que em digués el nom de 
tots els animals que se li ocorrin."). El temps de resposta no es prorrogarà encara que hagi de repetir les 
instruccions.
1. Continuar

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
La puntuació és la suma de tots els animals acceptables. Qualsevol membre del regne animal, real o mític es 
puntúa com a correcte, excepte les repeticions i els noms propis. Específicament, cadascun dels següents 
casos es considerarà correcte: el nom d'una espècie i qualsevol subtipus o raça dins l'espècie; mascle, femella 
i nom dels cadells de l'espècie.
1. Continuar



ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Ara provarem amb les restes. Quant és 100 menys 7?
L'entrevistat no pot utilitzar paper i bolígraf. Si en lloc de restar l'entrevistat suma 7, pot repetir la pregunta.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)

La puntuació és la suma de tots els animals acceptables. Qualsevol membre del regne animal, real o mític es puntúa 
com a correcte, excepte les repeticions i els noms propis. Específicament, cadascun dels següents casos es 
considerarà correcte: el nom d'una espècie i qualsevol subtipus o raça dins l'espècie; mascle, femella i nom dels 
cadells de l'espècie.
Codifiqueu el número d'animals (de 0...a 100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Ara m'agradaria fer-li algunes preguntes per comprovar com la gent fa servir les matemàtiques en la seva vida 
diària.
ENTREVISTADOR Si cal, animeu la persona interessada a respondre totes les preguntes de càlcul
1. Continuar

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Si la possibilitat de contreure una malaltia és del 10 per cent, quantes persones s'espera que la contreguin en una 
població de 1000 (mil) persones?
No llegiu les respostes en veu alta.
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Una altra resposta

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

ENDIF

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
En unes rebaixes, una botiga està venent tots els seu articles a meitat de preu. Abans de les rebaixes, un 
sofà costava 300 ^FLCurr;. Quin serà el seu preu rebaixat?
No llegiu les respostes en veu alta
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Una altra resposta

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Un negoci de venda de cotxes de segona mà ven un cotxe per 6.000 ^FLCurr;, preu que equival a dos terços 
del que costava nou. Quant costava el cotxe nou?
No llegiu les respostes en veu alta. L'entrevistat no pot utilitzar paper i bolígraf.
9.000 ^FLCurr;
4.000 ^FLCurr;
8.000 ^FLCurr;
12.000 ^FLCurr;
18.000 ^FLCurr;
97. Una altra resposta

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Imagini que vostè té 2000 ^FLCurr; en una llibreta d'estalvis, que li dóna un interès del 10 per cent 
l'any. Quants diners tindrà a la llibreta d'estalvis després de dos anys?
No llegiu les respostes en veu alta
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Una altra resposta

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
I si tornem a restar 7 una altra vegada?
Aquesta és la segona resta.
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
I si tornem a restar 7 una altra vegada?
Aquesta és la tercera resta.
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
I menys 7 una altra vegada?
Aquesta és la quarta resta.



ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF
ENDIF

NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
I menys 7 una altra vegada?
Aquesta és la cinquena resta.
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Fa una estona li he llegit una llista de paraules i vostè ha repetit les que recordava. Em pot dir les 
paraules que recordi ara?
Escriviu les paraules en un paper. Doneu-li un minut per fer memòria. Anoteu les paraules que el 
participant hagi recordat correctament.
SET OF 1. Hotel
2. Riu
3. Arbre
4. Pell
5. Or
6. Mercat
7. Paper
8. Nen
9. Rei
10. Llibre
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Fa una estona li he llegit una llista de paraules i vostè ha repetit les que recordava. Em pot dir 
les paraules que recordi ara?
Escriviu les paraules en un paper. Doneu-li un minut per fer memòria. Anoteu les paraules que 
el participant hagi recordat correctament.
SET OF 1. Cel
2. Oceà
3. Bandera
4. Dòlar
5. Dona
6. Màquina
7. Llar
8. Terra
9. Universitat
10. Mantega
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [No es pot seleccionar 
'96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Fa una estona li he llegit una llista de paraules i vostè ha repetit les que recordava. Em 
pot dir les paraules que recordi ara?
Escriviu les paraules en un paper. Doneu-li un minut per fer memòria. Anoteu les paraules 
que el participant hagi recordat correctament.
SET OF 1. Dona
2. Roca
3. Sang
4. Cantonada
5. Sabates
6. Carta
7. Noia
8. Casa
9. Vall
10. Motor
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Fa una estona li he llegit una llista de paraules i vostè ha repetit les que recordava. Em 
pot dir les paraules que recordi ara?
Escriviu les paraules en un paper. Doneu-li un minut per fer memòria. Anoteu les paraules 
que el participant hagi recordat correctament.
SET OF 1. Aigua
2. Església
3. Doctor
4. Palau
5. Foc



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

6. Jardí
7. Mar
8. Poble
9. Nadó
10. Taula
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
Per a la següent pregunta, si us plau, intenti comptar enrere tan ràpid com pugui des del número que jo li donaré. 
Jo li diré quan ha de parar.
Si us plau, comenci amb: 20
Seleccioni '1.Continuar' tan aviat com hagi llegit el número.
1. Continuar

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Seleccioni '1.Continuar' tan aviat com el participant hagi comptat 10 números, s'aturi, o demani tornar a començar.
1. Continuar

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Pot aturar-se ara. Gràcies.
Marqui correcte si el participant ha comptat enrere des de 19 fins a 10 o des de 20 fins a 11 sense error.
Permeti al participant de tornar a començar si [ell/ ella] desitja fer-ho.
1. Correcte
5. Incorrecte
6. Vol tornar a començar

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Si us plau, miri la targeta 17. A continuació m'agradaria que copiés aquest gràfic.
Obri una pàgina en blanc a la llibreta de notes i doni-la al participant.
El participant pot corregir errors mentre dibuixa. Si al participant no li agrada el primer dibuix que fa i vol fer-lo de 
nou, pot deixar-l'hi fer i puntuar el segon dibuix.
Puntuació: la còpia és correcta si els dos bucles d'infinit arriben a un/a punt/intersecció i no semblen cercles.
1. Còpia correcta ;
5. Còpia incorrecta ;
7. Dibuixar és impossible per motius físics (ex. mans tremoloses, mala vista)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Si us plau, miri la targeta 18. A continuació m'agradaria que copiés aquest dibuix.
Obri una pàgina en blanc a la llibreta de notes i doni-la al participant.
El participant pot corregir errors mentre dibuixa. Si al participant no li agrada el primer dibuix que fa i vol fer-lo de 
nou, pot deixar-l'hi fer i puntuar el segon dibuix.
1. Còpia totalment correcta. El cub té 12 línies encara que les proporcions no siguin perfectes ;
2. Còpia parcialment correcta. El cub té menys de 12 línies però es manté una forma global de cub ;
5. Còpia incorrecta
7. Dibuixar és impossible per motius físics (ex. mans tremoloses, mala vista)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
I ara, si us plau, dibuixi una esfera de rellotge amb els números, però no dibuixi les agulles encara.
Obri una altra pàgina en blanc a la llibreta de notes i doni-la al participant.
Seleccioni '1.Continuar' quan l'esfera del rellotge estigui acabada, o quan el participant s'aturi. El participant pot 

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Tornem-ho a provar.
Ha de comptar enrere des del número: 20
Seleccioni '1.Continuar' tan aviat com hagi llegit el número.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Seleccioni '1.Continuar' tan aviat com el participant hagi comptat 10 números o s'aturi.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Pot aturar-se ara. Gràcies.
Marqui correcte si el participant ha comptat enrere des de 19 a 10 o des de 20 a 11 sense error.
1. Correcte
5. Incorrecte

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Ara li preguntaré els noms d'algunes persones i d'algunes coses.
Què fa servir la gent normalment per tallar paper?
Accepti respostes que siguin correctes en el seu país o regió.
1. Resposta correcta (tisores)
5. No correcte

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Com es diu aquell tipus de planta amb punxes que creix en el desert?
Accepti respostes que siguin correctes en el seu país o regió.
1. Resposta correcta (cactus o un nom d'un tipus de cactus)
5. Resposta incorrecta

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
On va la gent habitualment a comprar medicaments?
Accepti les respostes que són correctes en el seu país o regió.
1. Resposta correcta (farmàcia, parafarmàcia, etc)
5. No correcte



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Hi ha factors que podrien haver afectat negativament els resultats de les proves dutes a terme per l'entrevistat? Per 
introduir un comentari premeu CTRL+M
1. Sí
5. No

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

COMPROVACIÓ ENTREVISTADOR: QUI HI HAVIA PRESENT DURANT AQUESTA SECCIÓ?

Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Només el participant
2. El cònjuge/parella
3. El/s fill/s
4. Altra/es persona/es

corregir errors mentre dibuixa.
Si al participant no li agrada el primer dibuix que fa i vol fer-lo de nou, pot deixar-li fer i puntuar el segon dibuix.
1. Continuar

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

NO LLEGIU EN VEU ALTA: Si us plau, puntuï:
Hi ha un cercle raonable i els 12 números estan ben distribuits en el cercle?
Exemples correctes: ;
1. Sí
5. No
7. Dibuixar és impossible per motius físics (ex. mans tremoloses, mala vista)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

ENDIF

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

NO LLEGIU EN VEU ALTA: Si us plau, puntuï:

Hi ha els 12 números? No importa si estan mal distribuits o fora del cercle.

Exemples correctes: ;
1. Sí
5. No

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

NO LLEGIU EN VEU ALTA: Si us plau, puntui:
Hi ha un cercle raonable?
1. Sí
5. No

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
I ara, si us plau, posi les agulles a les 5 i 10 minuts.
Seleccioni '1.Continuar' quan les agulles estiguin dibuixades o quan el participant s'aturi.
1. Continuar

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

NO LLEGEIXI EN VEU ALTA: Si us plau, puntuï
Estan les dues agulles ben dibuixades? És a dir: Tenen diferent llargada i estan col·locades en els números 
correctes?
Pot preguntar quina és la petita i quina és la gran.

Exemple correcte : ;
1. Sí
5. No

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

NO LLEGIU EN VEU ALTA: Si us plau, puntui:
Estan les dues agulles col·locades en els números correctes però les llargades estan intercanviades?
1. Sí
5. No

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

NO LLEGEIXI EN VEU ALTA: Si us plau, puntuï:
Està una de les agulles col·locada en el número correcte i té la llargada correcta? No importa si 
la segona agulla no hi és o està mal dibuixada.

Exemples correctes: ;
1. Sí
5. No



CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [No es pot seleccionar -Només l'entrevistat- 
amb una altra categoria;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [Vostè 
ha respost anteriorment que no tenia fills.;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

COMPROVACIÓ: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. El participant
2. Secció no resposta (entrevista proxy)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Si us plau, miri el proxy i pregunti-li directament sobre les habilitats cognitives del participant.
Les preguntes següents han de ser contestades pel proxy en privat, sense la presència del participant o qualsevol 
altra persona.
Aquesta part durarà uns 2 minuts.
1. Continuar

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Ara m'agradaria fer-li unes quantes preguntes (com a persona que respon en nom del participant).
Part d'aquest estudi té a veure amb la memòria de la gent i amb la seva capacitat de pensar sobre diverses coses.
Primer, com qualificaria la memòria de ^FLRespondentName; en el present?
Diria vostè que és Excel·lent, Molt bona, Bona, Regular o Dolenta?
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Comparat amb fa dos anys, diria que la memòria de ^FLRespondentName; és millor ara, més o menys igual o pitjor 
que aleshores?
1. Millor
2. Igual
3. Pitjor

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Comparat amb fa dos anys, com recorda ^FLRespondentName;:
Coses sobre la família i els amics, com ara ocupacions, aniversaris, i adreces.
Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Comparat amb fa dos anys, com recorda ^FLRespondentName;:
Les coses que han passat recentment?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?)
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Comparat amb fa dos anys, com recorda ^FLRespondentName;:
Les converses que van tenir lloc fa uns dies?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Comparat amb fa dos anys, com recorda ^FLRespondentName;:
Quin dia i mes és?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?)
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Comparat amb fa dos anys, com aprèn coses noves en general ^FLRespondentName;?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?)
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Comparat amb fa dos anys, com s'organitza ^FLRespondentName;: amb els diners per comprar?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?)
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Comparat amb fa dos anys, com porta ^FLRespondentName;:
Els temes financers, és a dir, [la seva / la seva] pensió o els tractes amb el banc?
(Ha millorat, no ha canviat gaire, o ha empitjorat?)
1. Ha millorat
2. No ha canviat gaire
3. Ha empitjorat
4. No s'escau/El participant no fa aquesta activitat

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Ara, (pensant en comportaments actuals), [ell/ ella] es perd algun cop en ambients que li siguin familiars?



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

1. Sí
5. No

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Algun cop [ell/ ella] deambula i no torna per [ell mateix/ ella mateixa]?
1. Sí
5. No

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Se'l pot deixar sol/a durant una hora o així?
1. Sí
5. No

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Algun cop [ell/ ella] veu o sent coses que no estan allà en realitat?
1. Sí
5. No

CF854_End_proxy (END PROXY)

Aquí acaben les preguntes fetes en privat al proxy.
1. Continuar

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Comprovi qui hi havia present durant aquesta secció, a més del proxy.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
El proxy tot sol
El participant hi era present
La parella hi era present
El/s fill/s hi eren presents
Altre/s

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [No es pot seleccionar -Només 
l'entrevistat- amb una altra categoriaProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Hem parlat abans del seu estat físic. Una altra mesura de salut és el seu benestar emocional, és a dir, com se sent sobre el 
que passa al seu voltant.
Inici d'una secció NO PROXY. Si l'entrevistat no hi és o no és capaç de donar ell mateix el consentiment per participar, 
premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar

MH002_Depression (DEPRESSION)
En l'últim mes, s'ha sentit trist/a o deprimit/a?
ENTREVISTADOR Si l'entrevistat demana aclariments, digueu que per trist o deprimit volem dir infeliç, baix d'ànim o 
melancòlic.
1. Sí
5. No

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Quines esperances té per al futur?
Anoteu només si l'entrevistat menciona o no alguna esperança
1. Alguna esperança mencionada
2. Cap esperança mencionada

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Durant l'últim mes, ha sentit vostè alguna vegada que preferiria estar mort/a?
1. Fa alguna menció de sentiments suicides o de desig d'estar mort/a
2. No té aquests sentiments

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Té tendència a culpar-se a vostè mateix/a o sentir-se culpable d'alguna cosa?
1. Es culpa o se sent culpable d'una manera òbviament excessiva
2. No es sent així
3. Menciona sentiments de culpa, però no està clar si és d'una manera excessiva

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Ha tingut problemes per dormir últimament?
1. Sí, problemes per dormir o canvi recent en els patrons de son
2. No té problemes per dormir

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Durant l'últim mes, ha tingut el mateix interès que sempre per les coses?
1. Menciona menys interès que normalment
2. No menciona pèrdua d'interès
3. Resposta inespecífica o no codificable

IF (MH008_Interest = a3)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Llavors, de què es culpa a vostè mateix/a?
Nota - Anoti 1 només en cas d'un sentiment de culpa exagerat, que sigui clarament desproporcionat amb les 
circumstàncies. Amb freqüència, la falta, si és que n'hi va haver, haurà estat molt lleu. La culpa justificada o 
adequada s'ha d'anotar com a 2.
1. El/s exemple/s donats constitueixen un sentiment de culpa òbviament exagerat
2. El/s exemples donats no constitueixen un sentiment de culpa exagerat, o no està clar si aquest sentiment és 
exagerat o no

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Llavors, manté els seus interessos?
1. Sí
5. No



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

S'ha sentit irritable últimament?
1. Sí
5. No

MH011_Appetite (APPETITE)
Com ha estat la seva gana en l'últim mes?
1. Disminució del desig de menjar
2. No disminució del desig de menjar
3. Resposta inespecífica o no codificable

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

En l'últim mes, ha sentit que no tenia prou energia per fer les coses que volia fer?
1. Sí
5. No

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Com està la seva concentració? Per exemple, pot seguir un programa de televisió, una pel·lícula o un programa de ràdio?
1. Dificultats per concentrar-se en l'entreteniment
2. No menciona cap dificultat

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Pot concentrar-se en el que llegeix?
1. Dificultats per concentrar-se llegint
2. No menciona cap dificultat

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Amb quines coses o activitats ha disfrutat darrerament?
1. No menciona res
2. Menciona qualsevol cosa o activitat

MH017_Tear (TEARFULNESS)
Ha plorat en l'últim mes?
1. Sí
5. No

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Ara li llegiré algunes frases i voldria que em respongués amb quina freqüència vostè se sent d'aquesta manera: sovint, 
algunes vegades, gairebé mai o mai.
1. Continuar

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Amb quina freqüència sent vostè que li falta companyia?
Llegiu en veu alta;
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Gairebé mai o mai

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Amb quina freqüència se sent abandonat/da o deixat/da de banda?
Repetiu si és necessari
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Gairebé mai o mai

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Amb quina freqüència se sent aïllat/da dels altres?
Repetiu si és necessari
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Gairebé mai o mai

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Amb quina freqüència se sent sol/a?
Repetiu si és necessari
1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Gairebé mai o mai

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

COMPROVACIÓ: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. El participant
2. Secció no resposta (entrevista proxy)

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Aleshores, ha estat menjant més o menys del que és habitual?
1. Menys
2. Més
3. Ni més ni menys

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Ara tenim unes preguntes sobre les seves visites al metge i la seva assegurança sanitària
1. Continuar

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Començarem amb la seva assegurança sanitària. En general, com de satisfet està vostè amb la cobertura de la seva 
assegurança sanitària bàsica/ Seguretat Social? Està vostè
Llegiu en veu alta;
1. Molt satisfet
2. Força satisfet
3. Força insatisfet
4. Molt insatisfet



HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Té vostè contractada alguna assegurança sanitària complementària o mútua, és a dir, una assegurança sanitària que pagui 
les prestacions no cobertes per la seva assegurança sanitària bàsica o per la Seguretat Social? Aquestes prestacions poden 
incloure assistència hospitalària, exàmens o proves mèdiques, consultes, salut bucodental, o altres tractaments o 
medicaments.
1. Sí
5. No

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Té vostè alguna de les següents assegurances de dependència, ja siguin públiques o privades?
ENTREVISTADOR Llegiu en veu alta. Anoteu totes les respostes pertinents. Si no queda clar expliqueu: una assegurança de 
dependència ajuda a cobrir el cost de l'assistència de llarga durada. En general, cobreix l'assistència a la llar, l'assistència 
en les activitats diàries i les estades a residències de gent gran o en centres d'atenció residencial. Algunes de les 
prestacions d'assistència de llarga durada podrien ser cobertes per la seva assegurança de salut.
1. Pública
2. Privada obligatòria
3. Privada voluntària/complementària
96. Cap

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Ara si us plau pensi en els últims 12 mesos. Des de ^FLLastYearMonth; quantes vegades creu que ha vist o parlat amb un 
metge o una infermera per qüestions de la seva salut? Si us plau, no tingui en compte les visites al dentista ni els 
ingressos hospitalaris, però inclogui les visites a urgències i les consultes externes.
Si us plau, compteu també els contactes per telèfon o per altres mitjans.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

En aquest darrer any, és a dir, des de ^FLLastYearMonth;, s'ha vacunat contra la grip?
1. Sí
5. No

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
En els darrers dos anys, és a dir, des de ^FLTwoYearsBackMonth;, li ha examinat la vista algun professional de la salut de 
la vista, com ara un oftalmòleg o un optometrista?
1. Sí
5. No

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Alguns dispositius de salut fan examens per detectar traces de sang en femta, sigmoidoscopies o colonoscopies per 
descartar un càncer de còlon.
En els darrers dos anys, és a dir, des de ^FLTwoYearsBackMonth;, s'ha fet alguna d'aquestes proves?
1. Sí
5. No

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
En els dotze últims mesos, des de ^FLLastYearMonth;, ha anat al dentista o a un higienista dental?
Inclogui les consultes de control rutinari, per dentadures postisses, o estomatologia.
1. Sí
5. No

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
En els dotze últims mesos, des de ^FLLastYearMonth;, ha passat alguna nit en un hospital? Tingui en compte estades en 
serveis mèdics, quirúrgics, psiquiàtrics o en altres serveis especialitzats.
1. Sí
5. No

IF (HC012_PTinHos = a1)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Quants d'aquests contactes van ser amb un metge de família o amb el seu metge de capçalera en un Centre 
d'Atenció Primària?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Aquest número no pot ser més gran que el número total 
de visites o contactes.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Quants d'aquests contactes van ser amb un metge especialista, excloent dentistes i visites a urgències?
Metges especialistes poden ser per exemple oftalmòlegs, ginecòlegs, cardiòlegs, psiquiatres, reumatòlegs, 
ortopedistes, otorrinolaringòlegs, geriatres, neuròlegs, digestòlegs, radiòlegs...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Aquest número no pot ser més gran que el 
número total de visites o contactes.;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
En els darrers dos anys, és a dir, des de ^FLTwoYearsBackMonth;, s'ha fet alguna mamografia (radiografia dels 
pits)?
1. Sí
5. No

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Quantes vegades ha estat ingressat/da (una nit com a mínim) en un hospital en els dotze últims mesos?
Compteu només ingressos diferents.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Va ser una hospitalització planificada o una emergència?
1. Hospitalització planificada
2. Emergència



ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Durant els últims dotze mesos, ha estat vostè ingressat/da (com a mínim una nit) en algun servei o centre d'atenció 
sanitària diferent d'un hospital, com ara en institucions de rehabilitació, de convalescència, etc.? Si us plau, no inclogui les 
estades en residències per a gent gran.
1. Sí
5. No

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Si us plau, miri la targeta 19. En els darrers 12 mesos, a quins dels següents tipus d'assistència ha renunciat degut al que 
hauria hagut de pagar, si és que ha estat així?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Assistència d'un metge de família
2. Assistència d'un metge especialista
3. Fàrmacs
4. Assistència dental
5. Cura de la vista
6. Assistència a casa
7. Ajuda (pagada) a casa
96. Cap d'aquestes
97. Qualsevol altre tipus d'assistència no mencionada en aquesta llista

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Si us plau, miri la 19. En els darrers 12 mesos, a quins dels següents tipus d'assistència ha renunciat perquè no estaven 
disponibles o no eren accessibles fàcilment, si és que ha estat així?
Expliqui "disponibles": raonablement a prop de casa, obert a hores raonables (des del punt de vista del participant).
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Assistència d'un metge de família
2. Assistència d'un metge especialista
3. Fàrmacs
4. Assistència dental
5. Cura de la vista
6. Assistència a casa
7. Ajuda (pagada) a casa
96. Cap d'aquestes
97. Qualsevol altre tipus d'assistència no mencionada en aquesta llista

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Amb quina freqüència necessita ajuda d'algú quan llegeix instruccions, fullets o algun altre material escrit del seu metge o 
de la farmàcia?
1. Sempre
2. Sovint
3. A vegades
4. Rarament
5. Mai

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Quantes nits en total ha estat vostè ingressat/da en els dotze últims mesos?
NUMBER [1..365]

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Aquestes estades a l'hospital van ser planificades, una emergència, o ambdues coses?
1. Planificades
2. Emergències
3. Ambdues coses

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Quantes nits en total ha passat en alguna institució diferent d'un hospital o d'una residència per a gent gran durant 
els dotze últims mesos?
NUMBER [1..365]

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Ja hem parlat de les dificultats que pot tenir amb diverses activitats degut a un problema de salut. Si us plau, miri la 
targeta 20. En els últims dotze mesos, des de ^FLLastYearMonth;, ha rebut al seu propi domicili algun dels serveis 
professionals que s'esmenten en aquesta targeta a causa d'un problema físic, mental, emocional o de memòria?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Ajuda amb la cura personal (per exemple, entrar i sortir del llit, vestir-se, banyar-se i dutxar-se)
2. Ajuda amb les tasques domèstiques (per exemple, netejar, planxar, cuinar)
3. Menjars a domicili (és a dir, menjars preparats i proporcionats pel municipi o un proveïdor privat)
4. Ajuda amb altres activitats (per exemple, omplir un dispensador de medicaments)
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Durant els darrers 12 mesos, quantes setmanes ha rebut ajuda amb les tasques de cura personal, ja sigui 
professional o pagada, a casa seva?
Compteu 4 setmanes per cada mes sencer i 1 setmana per part d'una setmana.
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
De mitjana, quantes hores a la setmana rep ajuda professional o pagada en les tasques de cura personal?
Arrodoniu a hores senceres



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

COMPROVI:
Qui ha contestat les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

En els dotze últims mesos, des de ^FLLastYearMonth;, ha passat vostè la nit en una residència o en un centre amb 
serveis d'atenció residencial?
Quan l'entrevistat s'hagi traslladat definitivament a una residència d'avis però faci menys de 12 mesos, codifiqueu 1 
(sí, de forma temporal)
1. Sí, de forma temporal
3. Sí, permanentment
5. No

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Al principi d'aquesta entrevista ha entrat que l'entrevistat no viu a una 
residència per la gent gran. Ara heu indicat que viu permanentment a una residència per la gent gran. Si us plau, 
entreu un comentari per explicar-ho.;] IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
En els darrers 12 mesos, quantes setmanes ha rebut ajuda professional o pagada per fer les feines 
domèstiques a casa (perquè no les podia fer vostè mateix/a degut a problemes de salut)?
Compti 4 setmanes per cada mes sencer; Compti 1 setmana per part d'una setmana.
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
De mitjana, quantes hores per setmana ha rebut aquesta ajuda professional o pagada?
Arrodoniu a hores senceres.
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
En els darrers 12 mesos, quantes setmanes ha rebut menjar a domicili perquè vostè no podia preparar-lo per 
problemes de salut?
Compteu 4 setmanes per cada mes sencer
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Hi havia almenys una infermera titulada entre el personal d'assistència o supervisió?
1. Sí
5. No

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
En total, quantes setmanes va estar vostè en una residència per a gent gran en els dotze últims mesos?
Comptabilitzeu 4 setmanes per cada mes complet; comptabilitzeu 1 setmana si hi va estar uns dies
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Ha pagat de la seva butxaca les seves estades en residències per a gent gran en els últims dotze mesos?
1. Sí
5. No

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Quant ha pagat vostè en total per les seves estades en residències per a gent gran en els últims dotze 
mesos?
Entri la quantitat en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Ara canviem de tema. Els investigadors d'aquest estudi estan interessats en la història laboral de les 
persones. Es podrien respondre preguntes de recerca importants amb les dades que ens proporciona aquest 
estudi, i pero això ens agradaria vincular les respostes de les entrevistes amb dades del [Fons de pensions 
alemany]. Per motius de protecció de dades, això no es pot fer sense el seu consentiment. Donar-nos el seu 
consentiment és totalment voluntari.
Si us plau, prengui's uns minuts i llegeixi aquest formulari.



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

COMPROVI: Qui ha contestat les preguntes d'aquesta secció?
1. Participant
2. Secció no contestada (entrevista amb representant-proxy)

Agafi els dos fulls de consentiment i doni'n un al participant. Respongui totes les preguntes del participant.

Inici d'una secció no-proxy. No es permet la presència d'un proxy. Si el participant no hi és o no és capaç de 
donar el consentiment per ell mateix, premi CTRL-K a cada pregunta.
1. El full de consentiment ha estat lliurat

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Agafeu l’altra còpia del consentiment informat i anoteu en el PAPER la ID del participant. Anoteu el número 
d’autorització (de color vermell) a la CAPI.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

Repetiu el número d'autorització (de color vermell) del consentiment informat a la CAPI
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Accepta el creuament de dades amb el [Fons Alemany de Pensions] tal com es descriu en el full de 
consentiment?
ENTREVISTADOR Ha acceptat el participant el creuament de dades? Ajudeu al participant si ho necessita. 
Ratlleu el consentiment si l'entrevistat rebutja el creuament de dades. Si us plau, introduïu el full de 
consentiment informat en el sobre. El full d’informació i la còpia en blanc del full de consentiment se la queda 
el participant.
1. Sí. El participant ha acceptat.
2. El participant encara no n'està segur
5. No, el participant no accepta.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [Els valors han de ser iguals.;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Each country fills in country specific consent intro and consent question
Doni el full d'informació i el consentiment informat al participant. Respongui les preguntes que tingui el 
participant.
Inici d'una secció No_proxy. No es permet que la respongui un Proxy. Si el participant no hi és o no és 
capaç de donar el consentiment per ell mateix, premi CTRL-K a cada pregunta.
1. Informació i full de consentiment donats al participant
5. No accepta, no consentiment

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Quin és el seu número de la Seguretat Social?
Pregunti el número de la Seguretat Social i entri els 10 dígits sense espais ni guions a la CAPI. Si el número 
de la Seguretat Social no és acceptat, faci un comentari utilitzant Ctrl+M. Aleshores premi Ctrl+R per seguir 
amb l'entrevista.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN és incorrecte, si us plau torni a provar-ho!;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Si us plau, repeteixi el seu Número de la Seguretat Social
Entri els 10 dígits sense espais o guions a la CAPI. Afegeixi un comentari (Ctrl+M)  en cas que hi 
hagi qualsevol problema.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [Els valors han de ser iguals.;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Moltes gràcies per respondre a aquesta part difícil de l'entrevista. Ara m'agradaria passar al següent tema. Li faré 
algunes preguntes sobre la seva situació laboral actual.
1. Continuar

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Miri la targeta 21, si us plau. En general, quina de les següents categories descriu millor la seva situació laboral 
actual?
Anoteu només una resposta. Només si el/la participant dubta, referiu-vos al següent: 1. Jubilat (es va jubilar de la 



feina, incloent semi-jubilació, jubilació parcial, o prejubilació). La categoria "jubilat" es refereix només a les 
persones jubilades de la seva feina. Els beneficiaris de pensions de viudetat i que no reben pensions procedents del 
seu propi treball no han de ser codificats com a jubilats. Si no encaixen en les categories 2 a 5, s'hauran de 
classificar com a "Altres situacions"
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
A quin any es va jubilar vostè?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Recorda en quin mes va passar això?
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Miri la targeta 22, si us plau. Quin va ser el motiu principal per jubilar-se?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Tenir dret a una pensió pública
2. Tenir dret a una pensió privada d'empresa
3. Tenir dret a una pensió privada
4. Em van oferir l'opció de jubilar-me anticipadament amb condicions especials
5. Em van acomiadar (per exemple, una pre-jubilació)
6. Problemes de salut propis
7. Problemes de salut d'amics o familiars
8. Jubilar-me al mateix temps que el meu cònjuge/parella
9. Per passar més temps amb la família
10. Gaudir de la vida

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [L'any de la jubilació és anterior al seu 16è 
aniversari. Si l'any és correcte, premi "suprimir i afegeixi un comentari per explicar-ho.;]

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Està vostè buscant feina actualment?
1. Sí
5. No

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Em podria dir com es va quedar sense feina? Va ser...
Llegiu en veu alta;

Per treballadors de temporada marqueu 5
1. Perquè l'empresa o el lloc on treballava va tancar
2. Perquè va plegar o dimitir
3. Perquè va ser acomiadat/da
4. Per acord mutu amb l'empresa o amb qui li donava feina
5. Perquè era una feina temporal i es va acabar
6. Perquè va anar a viure a una altra ciutat
97. Per un altre motiu

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Estem interessats en les seves experiències laborals des de la nostra última entrevista]. Ha realitzat [des de 
la nostra última entrevista/ durant les quatre últimes setmanes] algun treball remunerat, bé per compte aliè 
o per compte propi, encara que fos per unes hores?
1. Sí
5. No

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Ha realitzat alguna vegada un treball remunerat?
1. Sí
5. No

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))



ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
M'agradaria preguntar-li sobre tot el treball remunerat que vostè hagi tingut des del 
^FLLastInterviewMonthYear; fins ara. Durant aquest temps, ha treballat de forma continuada?
Les vacances no s'han de comptar com interrupcions
1. Sí
5. No

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Miri la targeta 23, si us plau. Encara que vostè hagi estat treballant contínuament des de 
^FLLastInterviewMonthYear;, ha experimentat vostè algun dels canvis que apareixen en aquesta 
targeta?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Un canvi del tipus d'ocupació (per exemple, ha passat de ser treballador per compte aliè a 
treballador per compte propi)
2. Un canvi de l'ocupador
3. Un ascens
4. Un canvi de la localització de l'ocupació
5. Un canvi en el tipus de contracte (de temporal a fix o viceversa)
96. Cap de les respostes anteriors

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Des de quin mes i any ha estat [treballant/ aturat/da] vostè? MES: ANY:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Des de quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES ^EP127_PeriodFromMonth; ANY
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ANY:
Si el període de treball/atur encara no ha acabat, anoteu 13. Avui.
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre
13. Avui

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ^EP129_PeriodToMonth; 
ANY:
Fins l'any
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016



ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Hi ha hagut altres ocasions des de ^FLLastInterviewMonthYear; en què vostè hagi estat [treballant 
amb remuneració/ aturat/da]?
1. Sí
5. No

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Des de quin mes i any ha estat [treballant/ aturat/da] vostè? MES: ANY:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Des de quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES 
^EP127_PeriodFromMonth; ANY
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ANY:
Si el període de treball/atur encara no ha acabat, anoteu 13. Avui.
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre
13. Avui

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Hi ha hagut altres ocasions des de ^FLLastInterviewMonthYear; en què vostè hagi estat 
[treballant amb remuneració/ aturat/da]?
1. Sí
5. No

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: 
^EP129_PeriodToMonth; ANY:
Fins l'any
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Vostè ha dit que actualment es dedica a la cura de la casa o la família, però que ha realitzat algun treball 
remunerat en el passat. Per què va deixar de treballar?
Llegiu en veu alta; Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Tenia problemes de salut
2. Era un treball molt cansat
3. Era massa car contractar algú per tenir cura de la casa o de la família
4. Volia tenir cura dels fills/néts
5. Perquè va ser acomiadat, o va tancar l'empresa o lloc on treballava
6. Perquè la renda familiar era suficient
7. Per cuidar un familiar gran o malalt
97. Un altre motiu

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Hi ha hagut alguna ocasió des de ^FLLastInterviewMonthYear;, en què vostè ha estat desocupat/da i 
buscant feina?
1. Sí
5. No

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Ara m'agradaria preguntar-li sobre les ocasions en què vostè ha estat aturat/da i buscant feina des de 
la nostra darrera entrevista fins al moment present.
1. Continuar

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Quan ha estat vostè aturat/da? Si us plau, digui'm totes les dates en què va començar i va acabar cada 
període de desocupació.
1. Continuar

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Des de quin mes i any ha estat [treballant/ aturat/da] vostè? MES: ANY:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Des de quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES ^EP127_PeriodFromMonth; ANY
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ANY:
Si el període de treball/atur encara no ha acabat, anoteu 13. Avui.
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre



12. Desembre
13. Avui

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Hi ha hagut altres ocasions des de ^FLLastInterviewMonthYear; en què vostè hagi estat [treballant 
amb remuneració/ aturat/da]?
1. Sí
5. No

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ^EP129_PeriodToMonth; 
ANY:
Fins l'any
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Des de quin mes i any ha estat [treballant/ aturat/da] vostè? MES: ANY:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Des de quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES 
^EP127_PeriodFromMonth; ANY
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: ANY:
Si el període de treball/atur encara no ha acabat, anoteu 13. Avui.
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre
13. Avui

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Fins a quin mes i any ha estat vostè [treballant/ aturat/da]? MES: 
^EP129_PeriodToMonth; ANY:
Fins l'any
1. 2005 o abans
2. 2006
3. 2007
4. 2008



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Hi ha hagut altres ocasions des de ^FLLastInterviewMonthYear; en què vostè hagi estat 
[treballant amb remuneració/ aturat/da]?
1. Sí
5. No

[cnt] 

5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
Les preguntes següents es refereixen a la seva ocupació principal actual.
ENTREVISTADOR Inclòs el treball estacional. L'ocupació principal és aquella en què el/la participant treballa 
més hores. Si treballa el mateix nombre d'hores en els dos llocs de treball, triï aquell pel qual el/la 
entrevistat/da obté més ingressos.
1. Continuar

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
En aquesta feina, és vostè un empleat del sector privat, un empleat del sector públic, o un treballador 
autònom?
1. Empleat del sector privat
2. Empleat del sector públic
3. Autònom

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
A quin any va començar a treballar en aquesta feina?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Com es diu aquesta feina? si us plau, doneu el nom o títol exacte.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Miri la targeta 24, si us plau. En quin tipus de negoci, indústria o servei treballa vostè?.
1. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura, pesca
2. Indústries extractives
3. Indústria manufacturera
4. Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
5. Construcció
6. Comerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i articles personals i d'ús domèstic
7. Hosteleria
8. Transport, emmagatzematge i comunicacions
9. Intermediació financera
10. Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
11. Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria
12. Educació
13. Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
14. Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat, serveis personals

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [L'any ha de 
ser com a mínim 10 anys després del naixement. Si l'any és correcte, si us plau premeu "suprimir" 
i escriviu un comentari per explicar-ho;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el títol de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o 
es desplaça avall a la llista trobarà més noms de feines.
Si no troba el títol de feina adequat, demani al participant de pensar en un nom diferent per 
aquesta feina, o que li proporcioni una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^EP616c_NTofJobCode;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del 
menú desplegable. 
1. Confirmar i continuar



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Incloent les hores extraordinàries remunerades o no, i sense comptar les pauses per menjar, quantes hores a 
la setmana treballa habitualment en aquesta feina?
Això fa referència a la jornada laboral "habitual". Un treballador temporal treballant 40 hores a la setmana 
durant tres mesos a l'any, hauria de respondre a 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Quants empleats té vostè en aquesta feina, si és que en té algun?
Excloent el participant; només compteu la gent que treballa per o sota la supervisió del 
participant.
0. Cap
1. Entre 1 i 5
2. Entre 6 i 15
3. Entre 16 i 24
4. Entre 25 i 199
5. Entre 200 i 499
6. 500 o més

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
En aquesta feina, té vostè un contracte per un temps determinat o un contracte indefinit (fixe)?
Si prengunten, si us plau expliqui que un contracte per un temps determinat té una data de 
finalització definida
1. Contracte per un temps determinat
2. Contracte indefinit (fixe)?
3. Sense contracte (només si respon espontàniament)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Si us plau, comproveu-ho, el nombre d'hores sembla massa 
elevat.;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Miri la targeta 25, si us plau. En relació amb la seva feina actual, ens agradaria saber si vostè està 
molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en desacord amb cadascuna de les afirmacions següents.
Inici d'una secció No-proxy. No es permet que respongui un proxy. Si l'entrevistat/da no és capaç de 
respondre cap d'aquestes preguntes per ell/a mateix/a, premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
En general, estic satisfet amb la meva feina. Està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en 
desacord?
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
La meva feina requereix molt esforç físic. Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en 
desacord?
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
A causa de la gran quantitat de treball, sovint, estic sobrecarregat. (Hi està vostè molt d'acord, 
d'acord, en desacord o molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Tinc molt poca llibertat per decidir com faig la meva feina. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en 
desacord o molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Tinc la possibilitat d'adquirir noves aptituds. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt 
en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

En les situacions difícils rebo el suport necessari. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o 
molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Obtinc el reconeixement que mereixo per la meva feina. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en 
desacord o molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Si penso en tots els esforços realitzats, [el meu sou em sembla just/ els meus ingressos són els 
adequats]. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25. En cas de dubte expliqui: Adequat o just pel treball realitzat.
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
En la meva professió les oportunitats [de promoció/ de desenvolupament professional/ d'ascens] són 
escasses. (Està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
El meu lloc de treball està en perill. (Hi està vostè molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en 
desacord?)
Mostreu la targeta 25
1. Totalment d'acord
2. D'acord
3. En desacord
4. Totalment en desacord

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Pensant en la seva ocupació actual, li agradaria jubilar-se tan aviat com pugui d'aquesta feina?
1. Sí
5. No

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Li preocupa que la seva salut limiti la seva capacitat de treballar en aquesta ocupació abans de la 
jubilació?
1. Sí
5. No

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Fins ara hem parlat del seu treball principal. Té actualment una segona feina a més de la seva ocupació 
principal?
Si us plau, tingueu en compte només les feines remunerades
1. Sí
5. No

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Parlem ara sobre l'última ocupació que va tenir [abans de jubilar-se/ abans d'estar a l'atur].
1. Continuar

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
A quin any va finalitzar la seva última ocupació?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Quants anys va treballar en la seva darrera feina?
Si tenia més d'una feina, la pregunta hauria de referir-se a la feina considerada principal per enquestat. 
Inclogui períodes d'excedència sense sou. 1 per durades de 6 mesos o més, 0 per durades de menys de 6 
mesos.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [L'any ha de ser com a 
mínim 10 anys després del naixement. Si l'any és correcte, si us plau premeu "suprimir" i escriviu un 
comentari per explicar-ho;]



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Ara ens agradaria saber alguna cosa més sobre els ingressos laborals que va rebre l'any passat, és a dir, durant el 
^FLLastYear;.
1. Continuar

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Va tenir vostè un sou, una paga o una altra mena d'ingressos del treball per compte aliè en el ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Va tenir ingressos del treball per compte propi o en un negoci familiar al ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

ENDIF

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

En aquesta feina, treballava vostè per compte aliè, era funcionari o treballava per compte propi?
1. Compte aliè
2. Funcionari
3. Compte propi

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Com s'anomena aquesta feina? Si us plau, doni el nom o títol exacte.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Miri la targeta 24, si us plau. En quin tipus de negoci, indústria o servei treballava vostè?
Anoteu les respostes 1 .. 14.
1. Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura, pesca
2. Indústries extractives
3. Indústria manufacturera
4. Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
5. Construcció
6. Comerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i articles personals i d'ús domèstic
7. Hosteleria
8. Transport, emmagatzematge i comunicacions
9. Intermediació financera
10. Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
11. Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria
12. Educació
13. Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
14. Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat, serveis personals

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [El número ha de ser menor o igual que l'edat 
de l'entrevistat/da. Si l'edat és correcta, si us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per 
explicar-ho;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Ara buscaré aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base de dades.
Torni a escriure el títol de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si navega o va cap 
avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, demani al participant que pensi en un nom diferent per aquesta 
feina, o que li proporcioni una descripció més àmplia o més específica d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina correcte: ^EP152c_NTofJobCode;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més adequat del menú 
desplegable. 
1. Confirmar i continuar

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Quants empleats tenia vostè en aquesta feina, si és que en tenia algun?
Llegiu les respostes en veu alta
0. Cap
1. Entre 1 i 5
2. Entre 6 i 15
3. Entre 16 i 24
4. Entre 25 i 199
5. Entre 200 i 499
6. 500 o més

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Aproximadament a quant van pujar els seus ingressos anuals de la feina l'any ^FLLastYear;? Si us plau, inclogui 
totes les pagues extraordinàries i altres bonificacions, com ara bonus, incentius o les pagues d'estiu i Nadal.
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Li farem ara una sèrie de preguntes que es refereixen a la renda procedent de diferents tipus de pensions públiques i 
prestacions/subsidis. Encara que li hem demanat ja alguna informació, és important per a nosaltres disposar de tots els 
detalls. Primer li preguntarem sobre les quantitats, a continuació li preguntarem sobre les dates dels pagaments, i 
finalment pel temps durant el qual vostè els ha rebut.
1. Continuar

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Si us plau, miri la targeta 26. Ha rebut algun ingrés d'alguna de les fonts esmentades en aquesta targeta durant l'any 
^FLLastYear;?
La seguretat social pública: són pagaments basats en contribucions que es reben en substitució dels ingressos quan un 
empleat està de baixa malalt. La majoria de pensions per discapacitat públiques: si la malaltia acaba sent crònica i no 
s'espera que l'empleat pugui tornar a la feina, i se l'acabarà transferint a una pensió per discapacitat (per invalidesa, 
discapacitat...). El terme "pensió" es refereix a un pagament regular més que a un pagament relacionat a l'edat avançada. 
Assegurança pública per malaltia crònica: inclou pagaments fets per ajudar a cobrir les necessitats de cures a llarg termini; 
rebre'ls no depèn necessàriament d'haver fet pagaments anteriorment. Assistència social: inclou pagaments o programes 
destinats a donar una "xarxa de seguretat", garantint uns mínims recursos a aquells que no en tenen. Codifiqueu totes les 
que corresponguin;
SET OF 1. Pensió pública de jubilació
2. Pensió de jubilació pública secundària o segona pensió de jubilació pública
3. Pensió pública de pre-jubilació o jubilació anticipada
4. Subsidi públic per malaltia
5. Subsidi públic per discapacitat
6. Subsidi públic secundari per discapacitat
7. Subsidi públic secundari per malaltia
8. Subsidi públic per desocupació
9. Pensió pública de viudetat
10. Pensió pública secundària de viudetat
11. Subsidi públic /pensió pública de guerra
12. Assegurança pública per malaltia crònica
13. Assistència social
96. cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [No es pot seleccionar '96' alhora 
que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] LOOP cnt := 1 TO 13

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Aproximadament a quant van pujar els seus ingressos anuals del treball per compte propi en l'any ^FLLastYear;, 
després d'impostos i altres contribucions, i després de pagar els materials, equips o béns que utilitza en el seu 
treball?
Import en ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Aproximadament a quant pujava, després d'impostos, un pagament normal de [la seva pensió pública de 
jubilació/ la seva pensió pública suplementària de jubilació o segona pensió pública de jubilació/ la seva 
pensió pública de jubilació anticipada o de prejubilació/ la seva pensió pública per malaltia/ la seva pensió 
pública per discapacitat/ la seva pensió pública secundària per discapacitat/ la seva pensió pública secundària 
per malaltia/ la seva segona pensió pública per desocupació/ la seva pensió pública de viudetat/ la seva 
pensió pública secundària de viudetat/ la seva pensió pública de guerra/ la seva assegurança pública per 
malaltia crònica/ la seva assistència social] durant el ^FLLastYear;?
Import en ^FLCurr;. Es refereix a pagaments típics o ordinaris, excloent qualsevol paga extraordinària o 
bonificació. El període de temps es preguntarà a la següent pregunta: pot ser mensual, trimestral o setmanal, 
per exemple. El/la participant ha de dir quin és un pagament normal corresponent a l'any assenyalat a la 
pregunta.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Quin període de temps cobria aquest pagament?
No inclogui pagaments puntuals o extraordinaris, això es preguntarà més tard.
1. Una setmana
2. Dues setmanes
3. Un mes / 4 setmanes
4. Tres mesos / 13 setmanes
5. Sis mesos / 26 setmanes
6. Un any sencer / 12 mesos / 52 setmanes
97. Un altre (especificar)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Durant quants mesos en total va rebre [la seva pensió pública de jubilació/ la seva pensió pública 
suplementària de jubilació o segona pensió pública de jubilació/ la pensió pública de jubilació anticipada o 
prejubilació/ la seva prestació pública principal per malaltia/ la seva pensió pública principal d'invalidesa / 
incapacitat/ la seva pensió pública secundària d'invalidesa / incapacitat/ la seva pensió pública secundària per 
malaltia/ la seva prestació / subsidi d'atur/ la seva pensió pública principal de viduïtat/ la seva pensió 
secundària de viduïtat/ la seva pensió pública de guerra/ la seva pensió pública de dependència/ la seva 
assistència social] el ^FLLastYear;?

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Anoteu un altre període
STRING



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

A banda de les pensions públiques, també es pot cobrar de pensions privades proporcionades per l'empresa on treballava. 
Ha rebut algun ingrés d'aquestes característiques l'any ^FLLastYear;?
Pensió no pública d'alguna de les seves feines, de pre-jubilació, d'invalidesa o discapacitat, de viudetat.
1. Sí
5. No

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

No es refereix al nombre de pagues sinó al període de temps. Exemple: Si la pensió es rep durant tot l'any, la 
resposta és 12. En cas que l'entrevistat comenci a rebre al novembre, la resposta és 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Va rebre algun altre pagament addicional o extraordinari de [la seva pensió pública de jubilació/ la seva 
pensió pública suplementària de jubilació o segona pensió pública de jubilació/ la pensió pública de jubilació 
anticipada o de pre-jubilació/ la seva pensió pública principal per malaltia/ la seva pensió pública principal 
d'invalidesa / discapacitat/ la seva prestació pública secundària d'invalidesa / discapacitat/ la seva prestació 
pública secundària per malaltia/ la seva prestació/subsidi d'atur/ la seva pensió pública pincipal de viduïtat/ la 
seva pensió pública secundària de viduïtat/ la seva pensió pública de guerra/ la seva prestació pública de 
dependència/ la seva assistència social] durant l'any ^FLLastYear;?
Si us plau, assegureu-vos que la persona entrevistada té en compte totes les pagues extraordinàries i 
bonificacions rebudes (incloent bonificacions, pagues extres, les pagues de Nadal i d'Estiu, si les va rebre) en 
contestar aquesta pregunta.
1. Sí
5. No

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Va rebre vostè per primer cop [la seva pensió pública de jubilació/ la seva pensió pública 
suplementària de jubilació o segona pensió pública de jubilació/ la pensió pública de jubilació 
anticipada o prejubilació/ la seva prestació pública per malaltia/ la seva pensió pública d'invalidesa / 
incapacitat/ la seva segona pensió pública d'invalidesa / incapacitat/ la seva segona pensió pública per 
malaltia/ la seva prestació / subsidi d'atur/ la seva pensió pública de viduïtat/ la seva segona pensió 
pública de viduïtat/ la seva pensió pública de guerra/ la seva assegurança pública de dependència/ la 
seva assistència social] abans de la nostra darrera entrevista el ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Sí, abans de la darrera entrevista
5. No, després de la darrera entrevista

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
En quin any va rebre per primer cop [aquesta pensió pública de jubilació/ aquesta pensió pública 
suplementària de jubilació o segona pensió pública de jubilació/ aquesta pensió pública de jubilació 
anticipada/ aquesta pensió pública d'invalidesa / incapacitat o aquesta prestació pública per malaltia/ 
aquesta segona pensió pública d'invalidesa / incapacitat o aquesta segona prestació pública per 
malaltia/ aquesta prestació / subsidi per desocupació/ aquesta pensió pública de viudetat/ aquesta 
segona pensió pública de viudetat/ aquesta pensió pública de guerra/ aquesta assegurança pública de 
dependència/ aquesta pensió privada d'empresa de jubilació de l'últim treball/ aquesta pensió 
(privada) d'empresa de jubilació d'un segon treball/ aquesta pensió (privada) d'empresa de jubilació 
d'un tercer treball]?
En cas d'haver rebut una prestació o pensió de manera discontínua durant la vida (ex. pagaments de 
l'atur en períodes sense feina), s'ha de referir al primer pagament per la situació actual, NO al primer 
pagament de la seva vida.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [L'any 
ha de ser major o igual que l'any de naixement. Si l'any és correcte, si us plau premi "suprimir" i 
escrigui un comentari per explicar-ho;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Després d'impostos, quina quantitat va rebre en total com a pagament addicional o extraordinari de [la 
seva pensió pública de jubilació/ la seva pensió pública suplementària de jubilació o segona pensió 
pública de jubilació/ la pensió pública de jubilació anticipada/ la seva prestació pública per malaltia/ la 
seva pensió pública d'invalidesa / discapacitat/ la seva pensió pública suplementària d'invalidesa / 
discapacitat/ la seva prestació pública suplementària per malaltia/ la seva prestació pública d'atur/ la 
seva pensió pública de viudetat/ la seva pensió pública suplementària de viudetat/ la seva pensió 
pública de guerra/ la seva pensió pública de cures a llarg termini/ la seva assistència social] durant 
^FLLastYear;?
Import en ^FLCurr;. Inclogui totes les pagues extraordinàries o pagaments addicionals.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Després dels impostos, quin va ser l'import anual que va rebre dels seus plans de pensions durant ^FLLastYear;? Si 
us plau, no considereu cap paga addicional o bonificació, com ara la paga doble de Nadal, de juny, etc
Quantitat en ^FLCurr;. SI us plau, exclogui tots els pagaments addicionals extraordinaris o únics, tal com els bonus 
i les pagues d'estiu o de Nadal.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Miri a la targeta 27, si us plau. Va rebre algun dels següents pagaments periòdics o transferències durant l'any 
^FLLastYear;?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Assegurança de vida privada
2. Pla de pensions privat o personal
3. Pensió alimentària
4. Pagaments regulars d'organitzacions de caritat
5. Pagaments a llarg termini d'una asseguradora privada
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Ha rebut algun pagament addicional o alguna paga extra d'alguna de les seves pensions ocupacionals durant el 
^FLLastYear;?
Si us plau, assegureu-vos que l'entrevistat té en compte totes les pagues extres i bonificacions rebudes de qualsevol 
pensió ocupacional.
1. Sí
5. No

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Va començar a cobrar la seva primera pensió ocupacional abans de la nostra darrera entrevista el 
^FLLastInterviewMonthYear;?
La primera pensió ocupacional és la primera pensió ocupacional que l'entrevistat ha començat a rebre.
1. Sí, abans de la darrera entrevista
5. No, després de la darrera entrevista

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
En quin any va començar a cobrar la seva primera pensió ocupacional?
La primera pensió ocupacional és la primera pensió ocupacional que l'entrevistat ha començat a rebre.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [L'any ha de 
ser major o igual que l'any de naixement. Si l'any és correcte, si us plau premi "suprimir" i escrigui un 
comentari per explicar-ho;]

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Després d'impostos, quant pujava el total rebut de pagues extres i bonificacions, el ^FLLastYear;, de les 
seves pensions ocupacionals?
Import en ^FLCurr;. Cal incloure totes les pagues extres i bonificacions
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Després d'impostos i altres contribucions, aproximadament a quant va ascendir una paga mitjana de [la seva 
assegurança de vida d'una companyia asseguradora privada/ la seva assegurança vitalícia o pla de pensions 
privat personal/ la seva pensió alimentària/ les institucions benèfiques/ la seva assegurança de dependència 
d'una companyia asseguradora privada] al ^FLLastYear;?
Import en ^FLCurr;
No inclogui pagaments únics o extraordinaris. Això es preguntarà més tard.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Quin període de temps cobria aquest pagament?
1. Una setmana
2. Dues setmanes
3. Un mes de calendari / 4 setmanes
4. Tres mesos / 13 setmanes
5. Sis mesos / 26 setmanes
6. Un any sencer / 12 mesos / 52 setmanes
97. Un altre (especifiqueu)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Durant quants mesos va rebre [pagaments d'una assegurança de vida d'una companyia asseguradora 
privada/ pagaments d'una assegurança vitalícia o d'un pla de pensions privat personal/ una pensió 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Anoteu un altre període
STRING



ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?

ENDIF

alimentària/ pagaments regulars d'institucions benèfiques/ pagaments d'una assegurança de dependència 
d'una companyia asseguradora privada] al ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Va rebre algun pagament addicional o global de [la seva assegurança de vida d'una companyia asseguradora 
privada/ la seva assegurança vitalícia o pla de pensions privat personal/ la seva pensió alimentària/ les 
institucions benèfiques/ la seva assegurança de dependència d'una companyia asseguradora privada] durant 
el ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Després d'impostos i altres contribucions, aproximadament quina quantitat va rebre en pagaments 
addicionals/extraordinaris?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
A continuació parlem de pensions que podria rebre el el futur però que no rep actualment. Miri a la targeta si us 
plau. Tindrà dret a rebre alguna de les pensions que apareix a la targeta 28 que no estigui rebent ja actualment?
1. Sí
5. No

IF (EP097_PensClaim = a1)

ENDIF

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
A quin tipus de pensions tindrà vostè dret en un futur?
Codifiqueu totes les que corresponguin; No Inclogui les pensions que el/a participant ja està rebent.
SET OF 1. Pensió pública de jubilació
2. Pensió pública de prejubilació
3. Prestació pública per malaltia, invalidesa o incapacitat
4. Pensió privada (d'empresa) de jubilació
5. Pensió privada (d'empresa) de prejubilació

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
La participació en [aquesta pensió pública de jubilació/ aquesta pensió pública de jubilació 
anticipada/ aquesta prestació pública per malaltia, invalidesa o incapacitat/ aquesta pensió 
privada (d'empresa) de jubilació/ aquesta pensió privada (d'empresa) de jubilació anticipada] és 
obligatòria o voluntària?
1. Obligatòria
2. Voluntària

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Quants anys porta contribuint a [la seva pensió pública de jubilació/ la seva pensió pública de 
jubilació anticipada/ la seva prestació pública per malaltia, invalidesa o incapacitat/ la seva 
pensió privada (d'empresa) de jubilació/ la seva pensió privada (d'empresa) de jubilació 
anticipada]?
Compteu també la contribució feta per l'empresa/entitat per la que treballava l'entrevistat.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [El número ha de ser menor o igual 
que l'edat de l'entrevistat/da. Si l'edat és correcta, si us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un 
comentari per explicar-ho;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

A quina edat espera vostè començar a cobrar aquesta pensió per primera vegada?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [L'edat esperada ha de ser major o igual a l'edat en l'actualitat. Si l'edat és correcta, 
si us plau premeu ""suprimir"" i escriviu un comentari per explicar-ho;] IF 
(EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Si us plau, pensi en el moment en què començarà a cobrar aquesta pensió. Quant 
cobrarà, després d'impostos, el primer mes de [la seva pensió de jubilació/ La seva 
pensió de jubilació anticipada o prejubilació/ La seva pensió d'invalidesa, invalidesa o per 
malaltia/ La seva pensió de jubilació privada/ La seva pensió privada de jubilació 
anticipada]?
Quantitat en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Durant els darrers 7 dies, ha utilitzat Internet per enviar correu electrònic, per buscar informació, per fer compres, o per 
qualsevol altre propòsit com a mínim una vegada?
Qualsevol altre propòsit inclou parlar per xat, utilitzar les xarxes socials, fer un skype, etc.
1. Sí
5. No

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Ara parlarem sobre els ordinadors
1. Continuar

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Com qualificaria els seus coneixements d'informàtica? Vostè diria que són ...
Llegiu en veu alta;
1. Excel·lents
2. Molt bons
3. Bons
4. Regulars
5. Dolents
6. No he utilitzat mai un ordinador (NOMÉS ESPONTANI)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
El seu treball actual requereix l'ús d'un ordinador?
L'ordinador pot ser un PC (ordinador personal) o bé una tauleta (tipus iPad o similar) o un smartphone (amb 
accés a internet)
1. Sí
5. No

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
El seu últim treball abans de jubilar-se requeria l'ús d'un ordinador?
L'ordinador pot ser un PC (ordinador personal) o bé una tauleta (tipus iPad o similar) o un smartphone 
(amb accés a internet)
1. Sí
5. No

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Ara m'agradaria mesurar la força de la seva mà en un exercici. Li demanaré que premi aquesta maneta tan fort com pugui, 
només durant un parell de segons i que després la deixi anar. Li demostro com es fa.
Demostreu la mesura de força de la mà. Inici d'una secció No Proxy. Si l'entrevistat no fa l'exercici pel seu compte, si us 
plau, premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Prendré dues mesures alternades de la mà dreta i l'esquerra. Em permetrà que mesuri la força de les seves mans?
1. El participant accepta de participar
2. El participant refusa participar
3. El participant no pot participar

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Per què l'entrevistat no ha completat la prova de força?
1. L'entrevistat ha considerat que no seria segura
2. L'entrevistador ha considerat que no seria segura
3. L'entrevistat s'ha negat a completar-la sense donar cap raó
4. L'entrevistat ho ha intentat però ha estat incapaç de completar la prova
5. L'entrevistat no ha entès les intruccions
6. L'entrevistat va tenir una intervenció quirúrgica / lesió / inflamació, etc. en ambdues mans en els sis últims 
mesos
97. Una altra raó (especifiqueu)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Especifiqueu una altra raó
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Anoteu l'estat de l'entrevistat



ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

1. El participant pot utilitzar les dues mans
2. El participant no pot utilitzar la mà dreta
3. El participant no pot utilitzar la mà esquerra

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
L'ENTREVISTADOR CANCEL·LA LA PROVA
No es realitzarà la prova de força.
1. Continuar

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Agafi el quadern i segueixi les instruccions per mesurar la força de la mà. Seleccioni '1.Continuar' després de fer la 
mesura.

1. Continuar

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Quant s'ha esforçat l'entrevistat en aquesta prova?
1. El participant s'ha esforçat al màxim
2. El participant no s'ha esforçat al màxim per malaltia, dolor o altres símptomes o incomoditats
3. El participant no semblava que s'esforcés al màxim, però no hi ha cap motiu evident que ho justifiqui

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

En quina posició estava l'entrevistat en fer aquesta prova?
1. Dret/a
2. Assegut/da
3. Estirat/da

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Tenia l'entrevistat recolzats els braços en algun lloc mentre feia la prova?
1. Sí
5. No

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Quina és la seva mà dominant?
És ambidextre qui de naixement té la mateixa facilitat per utilitzar les dues mans, no qui ha après a usar-les 
totes dues.
1. Dretà
2. Esquerrà
3. Ambidextre

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
MÀ ESQUERRA, PRIMERA MESURA.
Anoteu els resultats arrodonint al valor sencer més proper
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
MÀ DRETA, PRIMERA MESURA.
Anoteu els resultats arrodonint al valor sencer més proper
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
MÀ ESQUERRA, SEGONA MESURA.
Anoteu els resultats arrodonint al valor sencer més proper
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [La diferència entre la primera i la segona mesura amb la mà esquerra és molt 
gran: ha anotat els números correctes?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
MÀ DRETA, SEGONA MESURA.
Anoteu els resultats arrodonint al valor sencer més proper
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [La diferència entre la primera i la segona mesura amb la mà esquerra és molt 
gran: ha anotat els números correctes?R;]



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Ara m'agradaria demanar-li que participi en una prova especial. Per estudiar l'envelliment és important saber quant 
de temps estan assegudes, quant dormen i quant es mouen les persones majors de 50 anys.
Mesurarem això d'una manera precisa i objectiva.
Per això li demanem que porti un petit mesurador d'activitat durant 8 dies. L'aparell és petit i es porta a la part 
superior de la cama.
No podrem saber la seva localització mentre porti l'aparell, només mesurarem els seus moviments.
Ara li ensenyaré quina aparença té l'aparell. El pot enganxar fàcilment a la part superior de la cama amb una cinta. 
És similar a portar una tireta o un esparadrap.
Ensenyi el llibret amb les fotografies al participant i expliqui-li com funciona.

Inici d'una secció No proxy. No es permet que la faci un proxy.
Si el participant no hi és o no pot donar el consentiment per a la seva participació per ell/a mateix/a, premi CTRL-K
a cada pregunta.

1. Continuar

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Si hi participa, portarà aquest aparell a la part superior de la cama, nit i dia, durant 8 dies.
Això significa 8 x 24 hores. No cal que es mogui ni més ni menys del que fa normalment.
Volem saber quanta estona seu, dorm, i es mou amunt i avall en el seu dia a dia.
Les mesures les descarreguem nosaltres de l'aparell, i són processades de manera anonimitzada.
Li recordo, de nou, que la seva participació és completament voluntària.
Li agradaria participar en aquesta mesura especial?
No hi ha criteris d'exclusió per participar en aquest estudi. Estem també interessats en tenir dades de persones que 
es moguin molt poc o que no es moguin gens.
1. Sí
5. No

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Si us plau, seleccioni la raó per la que el participant no vol fer l'estudi d'accelerometria.
Només llegeixi si no està clar: "Li puc preguntar quina és la raó principal per la que no vol participar?". No 
llegeixi les respostes.
1. El participant pensa que no és prou actiu
2. El participant pensa que és massa vell
3. El participant no pot participar per la seva feina o hobby
4. El participant estarà absent durant una llarga temporada
5. El participant considera que és massa complicat o massa pesat
6. El participant considera que és una violació de la seva privacitat
7. El participant prefereix no participar perquè té la pell massa sensible o amb al·lèrgies
97. Altres raons (especifiqueu)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Entenc que vostè no es considera suficientment actiu/va. En aquest estudi, és important que no tan 
sols hi participi la gent activa, sinó que també cal que aquelles persones menys actives o fins i tot 
persones amb discapacitat hi participin. Només d'aquesta manera els investigadors poden tenir una 
imatge completa de la salut i l'activitat de la població de la regió de Girona.
Si només s'incloguéssin persones actives, la salut i l'activitat de les persones semblaria millor del que 
és en realitat. Per això la seva participació en aquest estudi és molt valuosa.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Entenc que vostè es considera massa gran. En aquest estudi, és important que no tan sols hi participi 
la gent més jove, sinó que també cal que aquelles persones de més edat hi participin. Només 
d'aquesta manera els investigadors poden tenir una imatge completa de la salut i l'activitat de la 
població de la regió de Girona. Si només s'incloguéssin persones sanes i joves, la salut i l'activitat de 
les persones semblaria millor del que és en realitat. Per això la seva participació en aquest estudi és 
molt valuosa.

Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Entenc que vostè pensa que l'aparell pot limitar-lo a l'hora de fer la seva feina o els seus hobbies. 
L'aparell és molt petit, pesa poc, i és fàcil de portar. No se n'ha de preocupar durant les seves 
activitats quotidianes. No ha d'engegar-lo o apagar-lo, treballa per ell mateix. La majoria de les 
persones que el porten quasi obliden que el porten.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Ha comentat que estarà fora durant una llarga temporada.
Només ha de portar l'acceleròmetre durant 8 dies consecutius. Només no pot participar si està fora fins 



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

al Juny del 2020. Si estarà fora durant unes quantes setmanes, per exemple per vacances o per feina, 
podem tenir-ho en compte i enviar-li l'acceleròmetre una altra setmana.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial? 
1. Sí
5. No

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Entenc que vostè considera que participar seria massa complicat o massa pesat.
La única cosa que hauria de fer és portar l'acceleròmetre durant 8 dies consecutius. És molt petit i pesa 
poc, és fàcil de col·locar i no se n'ha de preocupar. No ha d'engegar-lo o apagar-lo, ni ha de fer res 
més mentre el porta, funciona per ell mateix. Molta gent que el porta quasi oblida que l'està portant. 
Després dels 8 dies, simplement ens el pot tornar en el mateix sobre en què ve.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Si ho entenc bé, vostè pensa que portar aquest aparell podria donar accés a les seves dades privades i 
confidencials. El dispositiu no està habilitat per a GPS, la seva ubicació exacta no es pot gravar. El 
dispositiu simplement mesura el nombre i la intensitat dels moviments i res més. No hi ha possibilitat 
de fer un seguiment d'on es troba o de mesurar cap altra informació.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Si ho entenc bé, vostè pensa que la cinta adhesiva amb la que s'enganxa l'aparell pot fer-li mal a la 
pell o provocar-li una reacció al·lèrgica. La cinta ha estat especialment dissenyada per ser portada 
durant llargs períodes a la pell. S'utilitza amb finalitats mèdiques quan la gent ha de portar dispositius 
a la pell per períodes més llargs que vuit dies. El risc d'una reacció al·lèrgica és, per tant, molt baix.
Estaria disposat/da a participar ara en aquesta mesura especial?
1. Sí
5. No

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Si us plau, especifiqui les altres raons
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Gràcies. El contactarem de nou quan hagi de començar la seva participació.
Tenim un número limitat d'aparells, pel que és possible que no se'n pugui donar un a tothom durant el treball 
de camp. Si és una de les persones que en rep un, serà per correu, i el contactaré de nou.
Si us plau, tingui present que poden passar setmanes fins que no rebi un aparell i el torni a contactar.
Quan el rebi, asseguri's de començar-lo a portar tan aviat com sigui possible.

Ara continuarem amb el tema següent.
1. Continuar

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Gràcies. Ara seguirem amb el següent tema.
1. Continuar

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Ens interessa saber com les persones es recolzen entre si. El següent grup de preguntes es refereix a l'ajuda que vostè pot 
haver donat a persones que coneix o que pot haver rebut de persones que coneix.
1. Continuar

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Miri la targeta 29, si us plau. Pensant en els últims dotze mesos, hi ha hagut algun familiar que no visqui a la llar, algun 
amic o veí que li hagi prestat a vostè [o hagi][donat][el seu marit/ la seva dona/ la seva parella] ajuda en la cura personal 
o les feines domèstiques?
1. Sí
5. No

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Quin[altre] familiar que no viu a la llar, amic o veí li ha donat ajuda a vostè[o ha prestat ajuda][al seu/ a la seva]
[marit/ dona/ parella][més sovint] en els últims dotze mesos?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare



4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Si us plau, mireu la targeta 29. Quins tipus d'ajuda li ha donat aquesta persona en els darrers 12 mesos?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Tasques de cura personal, per ex. vestir-se, banyar-se o dutxar-se, menjar, entrar/sortir del llit, anar al 
lavabo
2. Tasques de casa, per ex. reparacions de la casa, jardineria, transport, fer la compra, tasques de la llar
3. Tasques administratives/gestions, per ex. omplir formularis, arranjament de temes financers o legals

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
En els últims dotze mesos, amb quina freqüència han rebut vostès aquesta ajuda d'aquesta persona? Diria que va 
ser
Llegiu en veu alta;
1. Diàriament
2. Setmanalment
3. Mensualment
4. Menys sovint

IF (piIndex <> 3)

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a el/la [{Relationship string}] que ha mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)



ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

(Si us plau, mireu la targeta 29). Hi ha algun altre membre de la família de fora de la seva llar, amic o veí, 
que us hagi ajudat en la vostra cura personal o en les coses de la casa?
1. Sí
5. No

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Quin[altre] familiar que no viu a la llar, amic o veí li ha donat ajuda a vostè[o ha prestat ajuda][al seu/ 
a la seva][marit/ dona/ parella][més sovint] en els últims dotze mesos?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Si us plau, mireu la targeta 29. Quins tipus d'ajuda li ha donat aquesta persona en els darrers 12 
mesos?
Codifiqueu totes les que corresponguin;

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a el/la [{Relationship string}] que ha mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Miri la targeta 29, si us plau. Ara m'agradaria fer-li unes preguntes sobre l'ajuda que vostè ha donat a altres persones. En 
els últims dotze mesos, ha ajudat personalment en la cura personal o en les feines domèstiques a algun familiar que no 
visqui a casa seva o a algun amic o veí?
ENTREVISTADOR Si cal, informeu l'entrevistat que aquest tema es tractarà més endavant.
1. Sí
5. No

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

SET OF 1. Tasques de cura personal, per ex. vestir-se, banyar-se o dutxar-se, menjar, entrar/sortir del 
llit, anar al lavabo
2. Tasques de casa, per ex. reparacions de la casa, jardineria, transport, fer la compra, tasques de la 
llar
3. Tasques administratives/gestions, per ex. omplir formularis, arranjament de temes financers o 
legals

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
En els últims dotze mesos, amb quina freqüència han rebut vostès aquesta ajuda d'aquesta persona? 
Diria que va ser
Llegiu en veu alta;
1. Diàriament
2. Setmanalment
3. Mensualment
4. Menys sovint

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Si us plau, mireu la targeta 29). Hi ha algun altre membre de la família de fora de la seva llar, 
amic o veí, que us hagi ajudat en la vostra cura personal o en les coses de la casa?
1. Sí
5. No

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
A quin [altre] familiar que no viu a casa, amic o veí ha prestat ajuda [més sovint/] en la cura personal o les feines 
domèstiques en els últims dotze mesos?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (SP029_WhatChild = a96)



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Si us plau, miri la targeta 29. Quins tipus d'ajuda ha donat vostè a aquesta persona en els darrers 12 mesos?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Tasques de cura personal, per ex. vestir-se, banyar-se o dutxar-se, menjar, entrar/sortir del llit, anar al 
lavabo
2. Tasques de casa, per ex. reparacions de la casa, jardineria, transport, fer la compra, tasques de la llar
3. Tasques administratives/gestions, per ex. omplir formularis, arranjament de temes financers o legals

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència heu ajudat a aquesta persona entre tots?
Llegiu en veu alta; Llegiu:
1. Diàriament
2. Setmanalment
3. Mensualment
4. Menys sovint

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a [{Relació}] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Si us plau, miri la targeta 29). Hi ha algun altre membre de la família de fora de la llar, amic o veí a qui hagi 
donat ajuda amb les tasques de cura personal o amb tasques de la casa?
1. Sí
5. No

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
A quin [altre] familiar que no viu a casa, amic o veí ha prestat ajuda [més sovint/] en la cura personal 
o les feines domèstiques en els últims dotze mesos?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Si us plau, miri la targeta 29. Quins tipus d'ajuda ha donat vostè a aquesta persona en els darrers 12 
mesos?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Tasques de cura personal, per ex. vestir-se, banyar-se o dutxar-se, menjar, entrar/sortir del 
llit, anar al lavabo
2. Tasques de casa, per ex. reparacions de la casa, jardineria, transport, fer la compra, tasques de la 
llar
3. Tasques administratives/gestions, per ex. omplir formularis, arranjament de temes financers o 
legals

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència heu ajudat a aquesta persona entre tots?
Llegiu en veu alta; Llegiu:
1. Diàriament
2. Setmanalment
3. Mensualment
4. Menys sovint

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a [{Relació}] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Si us plau, miri la targeta 29). Hi ha algun altre membre de la família de fora de la llar, amic o 
veí a qui hagi donat ajuda amb les tasques de cura personal o amb tasques de la casa?
1. Sí
5. No

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
En els últims dotze mesos, ha tingut cura habitualment, o de tant en tant, [del seu nét/a/ dels seus néts/es] sense 
que els seus pares hi fossin presents?
1. Sí
5. No

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Quin/s del/s seus fill/s [és el pare del nét/ són els pares dels néts] que vostè ha cuidat?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Fill(s) mort(s);

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
De mitjana, amb quina freqüència ha cuidat al/s fill/s de ^FLChildName; en els últims dotze 
mesos? Diria que va ser...
Llegiu en veu alta;
1. Diàriament
2. Setmanalment
3. Mensualment
4. Menys sovint

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Ara ens agradaria parlar de l'ajut dins de la llar. Viu algú a casa seva a qui hagi ajudat regularment durant els últims 
dotze mesos en la seva cura personal, és a dir, en tasques com rentar-se, aixecar-se del llit o vestir-se?
Per regularment ens referim a una ajuda diària o gairebé diària durant almenys tres mesos. No estem interessats en 
l'ajuda prestada a familiars durant malalties curtes.
1. Sí
5. No

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Qui és aquesta persona?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [No 
es pot seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (((a10 IN 
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin(s) nen(s)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ha mencionat abans aquesta/es persona/es?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
I viu algú a casa que l'hagi ajudat a vostè regularment durant els últims dotze mesos amb la seva cura 
personal, és a dir, amb tasques com rentar-se, aixecar-se o anar a dormir o vestir-se?
Per regularment ens referim a una ajuda diària o gairebé diària durant almenys tres mesos. No estem 
interessats en l'ajuda prestada a familiars durant malalties curtes.
1. Sí
5. No

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Qui és aquesta persona?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[No es pot seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF 
(((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin(s) nen(s)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Aquesta/es persona/es l'/les ha mencionat abans?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Les següents preguntes són sobre l'economia de la llar i familiar, per exemple sobre els diners que tenen 
estalviats per a la seva vellesa i sobre l'ajuda econòmica que donen als seus fills i a altres familiars. 
Únicament necessitem fer aquestes preguntes a un de vostès. Qui de vostès estaria més capacitat per 
respondre a preguntes relacionades amb la seva economia familiar?
Anoteu només un dels entrevistats
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Algunes persones ajuden a altres persones com ara als pares, fills, néts, altres familiars, amics o veïns, ja sigui 
financerament o amb donacions materials, i altres persones no ho fan.
1. Continuar

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Penseu en els últims dotze mesos. Sense comptar l'habitatge ni l'alimentació compartida, ha donat vostè [o el seu]
[marit/ dona/ parella] ajut financer o material per valor de ^FL250; o més ^FLCurr; a alguna persona, 
independentment de si resideix o no a casa seva?
ENTREVISTADOR S'entén per ajuda o donació econòmica donar diners o cobrir alguna despesa concreta, com 
l'atenció o l'assegurança mèdiques, col·legis, l'entrada per a la compra d'un habitatge. No es considera ajuda 
econòmica un préstec o donacions a institucions benèfiques.
1. Sí
5. No

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
A qui [més] [han/ ha] donat vostè [o el seu][marit/ dona/ parella] ajuda econòmica o assistència [en els 
dotze últims mesos]? [Si us plau, anomeneu la persona a la qual ha ajudat més]
L'instrument permet registrar un bucle de "donació" fins a tres vegades.
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda



19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin fill?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoti el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquesta un/a [relació] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Encara pensant en els darrers 12 mesos: hi ha algú de dins o de fora d'aquesta llar a qui vostè [o el 
seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] [hagi/hagin] donat/fet algun regal/alguna donació material o 
financera per un import de ^FL250; ^FLCurr; o més?
1. Sí
5. No

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
A qui [més] [han/ ha] donat vostè [o el seu][marit/ dona/ parella] ajuda econòmica o 
assistència [en els dotze últims mesos]? [Si us plau, anomeneu la persona a la qual ha ajudat 
més]
L'instrument permet registrar un bucle de "donació" fins a tres vegades.
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Li acabem de preguntar per l'ajuda econòmica que pot haver donat. Ara ens agradaria saber l'ajuda econòmica que 
pot haver rebut.
1. Continuar

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Penseu en els últims dotze mesos. Sense comptar l'habitatge ni l'alimentació compartits, ha rebut vostè [o el seu/ o 
la seva] [marit/ dona/ parella] ajuda financera o material d'algú de dins o fora d'aquest domicili per valor igual o 
superior a ^FL250; ^FLCurr;?
S'entén per ajuda econòmica o donació a donar diners o cobrir alguna despesa concreat, com l'atenció o 
l'assegurança mèdiques, col·legis, l'entrada per a la compra d'un habitatge. No es considera ajuda econòmica un 
préstec o les herències.
1. Sí
5. No

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin fill?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoti el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquesta un/a [relació] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Encara pensant en els darrers 12 mesos: hi ha algú de dins o de fora d'aquesta llar a qui 
vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] [hagi/hagin] donat/fet algun 
regal/alguna donació material o financera per un import de ^FL250; ^FLCurr; o més?
1. Sí
5. No

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)



Qui [més] li ha donat a vostè [o][al seu/ a la seva][marit/ dona/ parella] ajut econòmic o assistència [en els 
últims dotze mesos]? [Si us plau, digui el nom de la persona que l'ha ajudat més.]
L'instrument permet registrar un bucle de "donació" fins a tres vegades.
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoti el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a ^FL_FT035_2; que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Encara pensant en els darrers 12 mesos). hi ha algú més, dins o fora de la seva llar, que hagi 
donat/fet a vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] algun regal/donació financera o material 
per un import superior o igual a ^FL250; ^FLCurr;?
1. Sí
5. No

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)



ENDLOOP
ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Qui [més] li ha donat a vostè [o][al seu/ a la seva][marit/ dona/ parella] ajut econòmic o 
assistència [en els últims dotze mesos]? [Si us plau, digui el nom de la persona que l'ha ajudat 
més.]
L'instrument permet registrar un bucle de "donació" fins a tres vegades.
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoti el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a ^FL_FT035_2; que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Encara pensant en els darrers 12 mesos). hi ha algú més, dins o fora de la seva llar, que 
hagi donat/fet a vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] algun regal/donació 
financera o material per un import superior o igual a ^FL250; ^FLCurr;?
1. Sí
5. No



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Sense comptar cap de les ajudes o donacions de les que ja haguem parlat/ Des de la nostra entrevista], vostè [o el 
seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] ha rebut alguna vegada una donació o heredat diners, béns o immobles, per 
un valor superior a ^FL5000; ^FLCurr;?
Sense incloure cap de les ajudes o donacions esmentades anteriorment.
1. Sí
5. No

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

De qui va rebre vostè o [el seu marit/ la seva dona/ la seva parella] aquesta donació o herència?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Penseu en la donació o herència de major valor que ha rebut]. Quin any va vostè ^FL_FT016_2;[o el 
seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] rebre-ho?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin fill?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a [{Relació familiar}] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;



ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

ENDIF

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Ha rebut vostè [o][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella] alguna altra donació o herència valorada en 
més de ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Sí
5. No

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

De qui va rebre vostè o [el seu marit/ la seva dona/ la seva parella] aquesta donació o herència?
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Penseu en la donació o herència de major valor que ha rebut]. Quin any va vostè 
^FL_FT016_2;[o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] rebre-ho?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin fill?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a [{Relació familiar}] que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Sense comptar cap de les ajudes o donacions de les que ja haguem parlat/ Des de la nostra entrevista], ha fet 
vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] mai una donació de béns o immobles, per un valor superior de 
^FL5000; ^FLCurr;?
Sense incloure cap de les ajudes o donacions esmentades anteriorment.
1. Sí
5. No

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

ENDIF

^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Ha rebut vostè [o][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella] alguna altra donació o herència 
valorada en més de ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Sí
5. No

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

A qui [va fer/van fer] aquesta donació vostè o [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella]
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Penseu en la donació de més valor que ha fet vostè]. En quin any van, vostè FL_FT026_3[marit/ 
dona/ parella] fer-la?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT038_WhatChild = a96)



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a ^FL_FT039_2; que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Van fer vostè [o][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella] alguna donació valorada en més de ^FL5000; 
^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Sí
5. No

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

A qui [va fer/van fer] aquesta donació vostè o [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella]
1. Cònjuge/parella
2. Mare
3. Pare
4. Sogra
5. Sogre
6. Madrastra
7. Padrastre
8. Germà
9. Germana
10. Fill
11. Fillastre/Fill de la parella actual
12. Gendre
13. Jove
14. Nét/Neta
15. Avi/Àvia
16. Tia
17. Oncle
18. Neboda
19. Nebot
20. Altre familiar
21. Amic
22. (Ex-) col.lega/company de feina
23. Veí
24. (Ex-) cònjuge/parella
25. Capellà o altre clergue
26. Terapeuta o professional
27. Cuidadora contractada/ Cuidadora professional de la salut
96. Cap de les anteriors

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Penseu en la donació de més valor que ha fet vostè]. En quin any van, vostè 
FL_FT026_3[marit/ dona/ parella] fer-la?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Quin/a fill/a?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Un altre nen;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Anoteu el nom del fill.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
És aquest/a un/a ^FL_FT039_2; que hagi mencionat abans?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Una altra persona;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Van fer vostè [o][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella] alguna donació valorada en més 
de ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Sí
5. No

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

L'entrevista té lloc en el pis o casa de l'entrevistat?
1. Sí
5. No

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Ara tinc algunes preguntes sobre la seva residència. Quants anys fa que viu a la seva residència actual?
Arrodoniu a anys sencers.
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Ha de pagar "de la seva butxaca" la seva residència per a gent gran? "De la seva butxaca" vol dir que són 
despeses que no li ha reemborsat cap assegurança pública o privada o que no cobreix cap pensió. Les 
despeses poden ser de l'habitació, els àpats, les cures, la neteja de la roba, o els serveis com la calefacció, el 
gas, l'electricitat o l'aigua.
1. Sí
5. No

IF (HO662_PayNursHome = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Pot fer una estimació de quant paga en un mes típic?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Si us plau, miri la targeta 30. Què cobreix aquest pagament?
Codifiqueu totes les que corresponguin;. Llegiu en veu alta si és necessari.
SET OF 1. Allotjament
2. Àpats
3. Cures i servei sanitari

[Unfolding Bracket Sequence]



ELSE

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Té vostè segones residències, cases de vacances, altres béns immobles, terrenys o boscos, inclosa la casa 
que ocupaven abans de viure en aquest residència per a gent gran?
Si us plau, no inclogui: contractes de multipropietat, negocis propis
1. Sí
5. No

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

4. Rehabilitació i altres serveis
5. Bugaderia
6. Serveis i càrrecs com aigua, electricitat, gas...
7. Altres despeses
Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [No 
es pot seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

És important saber com s'afronten els pagaments a les residències de gent gran. Tenim una darrera 
qüestió. Si us plau, miri la targeta 31. Quin d'aquests ingressos li serveix per pagar la residència?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Pensió (seva o de la seva parella)
2. Rentes o similars
3. Estalvis o actius seus o de la seva parella
4. Ajudes de fills o néts
5. Ajuda pública
6. Pagaments d'una assegurança pública a llarg termini
7. Pagament d'una assegurança privada a llarg termini
97. Altres ingressos (especificar)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Quins altres ingressos?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Segons la seva opinió, quin seria el valor d'aquest o aquests béns immobles si els vengués ara?
Si és propietari de béns immobles a l'estranger, doni el seu valor en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [La quantitat s'espera que 
sigui més gran que zero;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Va rebre alguna renda d'aquests béns immobles durant el ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
A quant va ascendir la renda que va rebre d'aquests béns immobles durant el ^FLLastYear;, 
després d'impostos?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Miri la targeta 32, si us plau. La seva família resideix en aquest habitatge en qualitat de...
Llegiu en veu alta;
1. Propietaris
2. Membre d'una cooperativa
3. Arrendataris
4. Subarrendataris
5. Sense lloguer

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Segons la seva opinió, quant pagaria mensualment avui en dia si llogués un habitatge similar al 
seu sense moblar al mercat lliure?
No inclogueu despeses per serveis com l'electricitat o la calefacció. Import en ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [La 
quantitat s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

[Tornant al seu lloguer actual i pensant en el seu últim pagament/ Pensant en el seu últim 
pagament de lloguer], quin període cobria?
Llegiu en veu alta;
1. Una setmana
2. Un mes
3. Tres mesos
4. Sis mesos
5. Un any
97. Un atre període

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

A quant va pujar el seu darrer pagament sense restar-hi les ajudes o subsidis que pot estar 
rebent?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Incloïa el seu últim lloguer totes les despeses i serveis, com ara, l'aigua, la recollida 
d'escombraries, l'electricitat, el gas o la calefacció?
1. Sí
5. No

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Quin és aquest altre període?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Viu vostè en un habitatge de protecció oficial o equivalent?
1. Sí
5. No

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
A quant van pujar aquestes despeses i serveis que no estaven incloses en el seu lloguer 
durant [l'última setmana/ l'últim mes/ els últims tres mesos/ els últims sis mesos/ l'últim 
any]?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [La 
quantitat s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HO008_ExtRentIncl = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
En els dotze últims mesos, s'ha endarrerit mai més de dos mesos en el pagament del 
lloguer?
1. Sí
5. No

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Quin percentatge d'aquest habitatge li pertany a vostè [o][al seu/ a la seva][marit/ dona/ 
parella]?
Introduïu un percentatge. El 0 està permès només si cap dels cònjuges és propietari d'una part 
de l'habitatge!
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Si us plau, miri la targeta 33. Com va adquirir aquesta propietat?
Codifiqueu totes les que corresponguin; Si l'entrevistat ha rebut aquesta propietat 
de l'estat sense cap pagament, codifiqueu 6.
SET OF 1. Comprada o construida per un mateix
2. Comprada o construida amb un préstec o una hipoteca
3. Comprada o construida amb ajuda de la família
4. Rebuda en herència
5. Rebuda com a regal
6. Adquirida d'altres maneres

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
A quin any el va adquirir?
NUMBER [1900..2020]



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

ENDIF

HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)
Té un préstec o una hipoteca sobre aquest habitatge?
1. Sí
5. No

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Quants anys li queden per pagar la hipoteca o el préstec?
Anoteu 1 si queda menys d'1 any. Anoteu 51 si queden més de 50 anys o no té un 
límit fix.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Quina quantitat del préstec o hipoteca [els/ li] queda encara per pagar a vostè [o al 
seu/ o a la seva] [marit/ dona/ parella], excloent interessos?
Import total en ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [La quantitat s'espera que sigui més gran que zero;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Paga regularment els terminis dels seus préstecs o hipoteques?
1. Sí
5. No

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
En els dotze últims mesos, a quant van ascendir els pagaments de totes les 
hipoteques i els préstecs pendents sobre aquest immoble?
Import en ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [La quantitat s'espera que sigui 
més gran que zero;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

En els dotze últims mesos, s'ha endarrerit mai més de dos mesos en aquests 
pagaments?
1. Sí
5. No

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
[Arrenda/ Subarrenda] part d'aquest habitatge?
1. Sí
5. No

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
A quant va ascendir la renda que vostè ([o] [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella]) 
va/van rebre del lloguer d'aquest habitatge durant l' ^FLLastYear;, després d'impostos?
Import en ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Segons la seva opinió, quin valor tindria aquest habitatge si el vengués avui?
Import en ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [La quantitat s'espera 
que sigui més gran que zero;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Quantes habitacions té per a l'ús personal dels membres de la llar, incloent dormitoris i excloent 
la cuina, els banys i vestíbuls [i altres habitacions que tingui arrendades o subarrendades/]?
No inclogui trasters, soterranis, golfes, etc.
NUMBER [1..25]



HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)
Si us plau, mireu la targeta 34. Quina de les següents adaptacions per ajudar a les persones amb 
impediments físics o problemes de salut teniu a casa vostra, si és que en teniu alguna?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Portes o passadissos més amples del normal
2. Rampes a l'entrada
3. Baranes
4. Portes automàtiques o d'obertura senzilla
5. Modificacions al lavabo o a l'inodor
6. Modificacions a la cuina
7. Adaptacions per pujar o baixar escales
8. Alarmes (botons d'alarma o detectors)
96. Cap
97. Altres (especifiqueu)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [No es pot seleccionar 
'96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN 
(HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Té vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] segones residències, cases de vacances, altres 
béns immobles, terrenys o boscos?
Si us plau, no inclogui: contractes de multipropietat, negocis propis
1. Sí
5. No

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Apunteu quina altra
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Quants anys fa que viu al seu domicili actual?
Arrodoniu a anys complets
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

El seu habitatge té ascensor?
1. Sí
5. No

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Quants anys fa que [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] viu a la seva residència 
actual?
Arrodoniu a anys sencers.
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Si us plau, mireu la targeta 35. En quin tipus d'edifici viu vostè?
Llegiu en veu alta; Una residència per persones fa les següents funcions: subministra 
medicacions, té personal d'assistència i supervisió les 24 h al dia (no necessàriament han 
de ser infermeres), i es disposa d'habitació i es serveixen els àpats a tots el qui hi viuen.
1. Una granja
2. Una casa aïllada o dues cases juntes
3. Una casa aparellada o una casa de dues vivendes
4. Un edifici amb 3 - 8 vivendes
5. Un edifici amb 9 vivendes o més, però amb menys de 8 plantes
6. Un gratacels amb més de 9 pisos
7. Un complex de vivendes amb serveis per persones grans (no una residència per 
persones grans)
8. Una residència per persones grans

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Quants escalons s'han de pujar (o baixar) per arribar a l'entrada principal de l'habitatge?
No inclogui els esglaons que es poden evitar perquè l'edifici té ascensor
1. Fins a 5
2. Entre 6 i 15
3. Entre 16 i 25
4. Més de 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Si us plau, miri la tarja 36. Com descriuria la zona on viu?
Llegiu en veu alta;
1. Gran ciutat
2. Suburbis o rodalies d'una gran ciutat
3. Ciutat gran
4. Ciutat petita
5. Àrea rural o poble

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Hi ha almenys una infermera entre l'equip d'assistència o supervisió?
1. Sí
5. No



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

ENDIF
ENDIF

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Segons la seva opinió, quin seria el valor d'aquest o aquests béns immobles si els vengués ara?
Si és propietari de béns immobles a l'estranger, doni el seu valor en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Ha rebut vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] alguna renda d'aquests béns 
immobles durant el ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
A quant va ascendir la renda que vostè [o] [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] va 
rebre d'aquests béns immobles durant l' ^FLLastYear;, després d'impostos?
Import en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Probablement ja li hem preguntat a vostè [o a algun altre membre de la llar/] abans alguns dels detalls, però 
és molt important per a nosaltres entendre correctament la situació de la seva llar. Durant l'any passat, és a 
dir, el ^FLLastYear;, va aportar ingressos a la llar algun membre que no hagi estat seleccionat per fer 
l'entrevista?
Si cal, llegeixi la llista dels seleccionats per fer l'entrevista: els seleccionats són ^MN015_Eligibles;
1. Sí
5. No

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Algunes llars reben subsidis com ara subsidis a l'habitatge, subsidis per fills, subsidis de pobresa, etc. Ha 
rebut la seva llar o algun dels seus membres algun d'aquests subsidis durant el ^FLLastYear;?
1. Sí
5. No

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Si us plau, indiqui'ns aproximadament a quant va ascendir la renda procedent d'aquests subsidis 
dirigits a la llar al ^FLLastYear;, després d'impostos i contribucions.
Aquí el qui paga aquesta renda és el govern o l'autoritat local. Import en ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

Ens agradaria fer-li ara algunes preguntes sobre les despeses habituals de la seva llar i sobre com marxa la 
seva economia domèstica.
1. Continuar

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Pensant en els dotze últims mesos: aproximadament quant ha gastat en un mes normal la seva llar en 
concepte d'aliments per ser consumits a casa?
Import en ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Encara pensant en els dotze últims mesos, aproximadament, en un mes, quant s'ha gastat la seva llar en 
concepte d'aliments per ser consumits fora de casa?
Import en ^FLCurr;.
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Consumeix vostè [i altres membres de la seva llar] verdures, fruita o carn que vostès mateixos han/vostè 
mateix ha cultivat, produït, caçat o recol·lectat?
1. Sí
5. No

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

A quant ascendien els ingressos totals, després d'impostos i contribucions, de tots els membres de la llar en 
un mes normal el ^FLLastYear;?
Entri una quantitat en ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [La quantitat 
s'espera que sigui més gran que zero;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Pensant en els ingressos mensuals totals de la seva llar, vostè diria que poden arribar a final de mes…
Llegiu en veu alta;
1. Amb gran dificultat
2. Amb algunes dificultats
3. Bastant fàcilment
4. Fàcilment

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Pensant en els dotze últims mesos, quin és el valor del menjar produït o conreat a casa que vostè ha 
consumit durant un mes normal? Dit d'una altra manera, quant hauria pagat vostè per aquest menjar 
si hagués hagut de comprar-lo?
Entreu una quantitat en ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Podrien permetre's fer front a una despesa inesperada de 700; ^FLCurr; sense haver de demanar 
diners prestats a ningú?
1. Sí
5. No

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
En els darrers dotze mesos, per tal d'estalviar, ha passat fred per reduir la despesa de la calefacció?
1. Sí
5. No

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Ara m'agradaria fer-li unes quantes preguntes sobre el que podria haver estalviat quan era més jove.
Inici d'una secció No proxy. No es permet un proxy. Si el participant no és capaç de respondre aquestes preguntes 
pel seu compte, premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar



SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Si us plau, miri la targeta 37. Algunes vegades la gent té sorpreses positives al llarg de la vida, que ajuden a què les 
seves finances vagin millor del que esperaven.
Li ha passat alguna de les següents coses?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. He tingut un salari o uns guanys majors del que esperava
2. El meu cònjuge/parella ha tingut un salari o uns guanys majors del que esperava
3. M'he jubilat més tard del que em pensava
4. El meu cònjuge/parella s'ha jubilat més tard del que es pensava
5. Com a llar hem gastat menys del previst
6. Les meves/nostres inversions han anat millor del previst
7. He/m rebut ajuda de la família (pròpia o del cònjuge/parella)
8. He/m rebut una herència (el articipant o el cònjuge/parella)
9. La pensió (seva o del cònjuge/parella) és més alta del que s'esperava
97. Altres (especifiqueu) O
96. No, no ha passat res d'això

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Si us plau, miri la targeta  38. Algunes vegades la gent té sorpreses negatives al llarg de la vida, que fan que  les 
seves finances vagin pitjor del que esperaven.

Li ha passat alguna de les següents coses a vostè?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Mala salut que ha afectat la capacitat de treballar (del participant o del cònjuge/parella)
2. Grans despeses inesperades per un problema de salut (del participant o del cònjuge/parella)
3. Atur (el participant o el cònjuge/parella)
4. S'ha jubilat abans de l'esperat (el participant o el cònjuge/parella)
5. Salari o guanys menors del que esperava (del participant o del cònjuge/parella)
6.  Les meves/nostres inversions o negocis han anat pitjor del previst
7. Han hagut d'ajudar financerament altres membres de la família (del participant o del cònjuge/parella)
8. Divorci o separació
9. Una mort a la família
10. Grans despeses per temes no relacionats amb la salut (del participant o del cònjuge/parella)
11. Les pensions eren més baixes de l'esperat (del participant o del cònjuge/parella)
97. Altres (especifiqueu) O
96. No, no ha passat res d'això

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [No es pot seleccionar 
'96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Si us plau, especifiqui Altres sorpreses positives
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Si us plau, especifiqui Altres sorpreses negatives
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Si us plau, pensi ara en quan tenia al voltant de 45 anys. Suposi ara que pot tornar a fer les despeses i els 
estalvis des d'aleshores fins a ara, vostè...
Llegiu en veu alta;
1. estalviaria més al llarg dels anys?
2. estalviaria igual al llarg dels anys?
3. estalviaria menys al llarg dels anys?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Si us plau, pensi ara en quan tenia al voltant de 45 anys. Suposi ara que pot tornar a fer les despeses i 
els estalvis des d'aleshores fins a ara, vostè...
Llegiu en veu alta;
1. gastaria menys i estalviaria més al llarg dels anys?
2. gastaria i estalviaria igual al llarg dels anys?
3. gastaria més i estalviaria menys al llarg dels anys

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Amb quina intensitat desitjaria poder tornar a fer les despeses i els estalvis?
Llegiu en veu alta;
1. Moltíssima intensitat
2. Molta intensitat
3. Una mica d'intensitat
4. Sense intensitat

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Si us plau, miri la targeta 39. Per estalviar més s'ha de gastar menys.
En quina d'aquestes categories de despesa podria vostè haver gastat menys?
Si el participant i la seva parella tenen opinions diferents, el participant ha de referir-se a la seva pròpia 



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

COMPROVI: Qui ha contestat les preguntes en aquesta secció?
1. Participant
2. Secció no contestada (entrevista amb representant-proxy)

opinió.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Habitatge
2. Menjar
3. Roba
4. Electrodomèstics i mobiliari
5. Cotxe
6. Vacances
7. Lleure (sortides/menjar fora, hobbies, etc)
8. Educació dels fills o altres despeses relacionades amb els fills
9. Donant ajuda financera
97. Altres (especificar) O
96. No podria/podríem haver gastat menys. No podria/podríem haver estalviat més.
10. Podria/podríem haver treballat més o durant més temps

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[No es pot seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 
IN (SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Si us plau, especifiqui en quina categoria podria haver gastat menys
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Si us plau, miri la targeta 40. Per estalviar menys podria haver gastat més.

En quina d'aquestes categories de despesa podria vostè haver gastat més?
Si el participant i la seva parella tenen opinions diferents, el participant ha de referir-se a la seva 
pròpia opinió.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Habitatge
2. Menjar
3. Roba
4. Electrodomèstics i mobiliari
5. Cotxe
6. Vacances
7. Lleure (sortides/menjar fora, hobbies, etc)
8. Educació dels fills o altres despeses relacionades amb els fills
9. Donant ajuda financera
97. Altres (especificar) O
96. No voldria haver gastat més després de tot. O
10. Podria/podríem haver treballat menys o haver-me/haver-nos jubilat abans.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [No es pot seleccionar '96' alhora 
que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((a97 IN 
(SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Si us plau, especifiqui en quina categoria podria haver gastat més
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Les següents preguntes es refereixen als diferents tipus d'estalvi o inversió que vostè [o] [el seu/ la seva] [marit/ 
dona/ parella] pugui tenir.
1. Continuar

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] actualment diners en plans de pensions individuals?
Un pla de pensions individual és un producte financer que permet a la persona realitzar aportacions de diners cada 
any, per ser retirat (parcialment) en el període de jubilació.



1. Sí
5. No

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] diners invertits actualment en comptes d'estalvi habitatge?
Un compte d'estalvi habitatge és un compte en una institució financera en el qual es dipositen diners que 
s'utilitzaran en la compra d'un habitatge.
1. Sí
5. No

IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] actualment alguna assegurança de vida?
1. Sí
5. No

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Qui té plans de pensions individuals? ¿Vostè[, el seu/ , la seva] [marit/ dona/ parella] [o] [ambdós]?
1. Només el participant
2. Només el/la [el seu marit/ la seva dona/ la seva parella]
3. Tots dos

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Quants diners té actualment en plans de pensions individuals?
Import en ^FLCurr;; Preneu nota de la quantitat total només per l'entrevistat.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Inverteixen aquests plans de pensions individuals principalment en renda variable o en renda fixa?
1. principalment en renda variable
2. mig renda variable i mig renda fixa
3. principalment en renda fixa

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Quants diners té [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] actualment invertits en plans de pensions 
individuals?
Import en ^FLCurr;. Anoteu la quantitat total només per al cònjuge/parella
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Inverteixen aquests plans de pensions individuals principalment en renda variable o en renda fixa?
1. principalment en renda variable
2. mig renda variable i mig renda fixa
3. principalment en renda fixa

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Quants diners [tenen/ té] vostè [i el seu/ i la seva] [marit/ dona/ parella] actualment en comptes d'estalvi 
habitatge?
Entreu una quantitat en ^FLCurr;; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Les seves assegurances de vida són temporals, de vida sencera o d'ambdues modalitats?
Les assegurances de vida temporals proporcionen cobertura per a un període de temps fix i paguen una 
quantitat predeterminada només si l'assegurat mor durant aquest període. D'altra banda, les assegurances de 
vida sencera tenen un component d'estalvi que incrementa el seu valor al llarg del temps i pot ser retornat en 
molts terminis al llarg del temps o tot d'una vegada.
1. Temporals
2. De vida sencera
3. Ambues
97. Altres

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)



ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] actualment diners invertits en fons d'inversió o societats 
gestores de cartera?
ENTREVISTADOR Un fons d'inversió és un tipus d'inversió creada per una institució financera que ajunta diners de 
molts inversors i els hi encomana a un gestor perquè els inverteixi en accions, deute i altres productes financers.
1. Sí
5. No

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] actualment diners invertits en accions (cotitzades o no en el 
mercat borsari)?
Les accions són un tipus d'inversió que permet a una persona ser propietària de part del capital d'una empresa i li 
dóna dret a rebre part dels dividends d'aquesta.
1. Sí
5. No

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Té vostè [o el seu/ o la seva][marit/ dona/ parella] actualment diners invertits en deute públic o privat?
ENTREVISTADOR El deute públic o privat és un instrument financer emès per l'estat o una empresa privada per 
generar capital mitjançant préstec
1. Sí
5. No

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Té vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] actualment com a mínim un compte bancari, compte corrent o 
compte d'estalvi?
1. Sí
5. No

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF

Quin és el valor nominal de les assegurances de vida que [tenen/ té] vostè [i el seu/ i la seva] [marit/ 
dona/ parella]?
Import en^FLCurr; ; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Aproximadament quants diners [tenen/ té] vostè [i el seu/ i la seva] [marit/ dona/ parella] actualment 
invertit en fons d'inversió i societats gestores de carteres?
Import en ^FLCurr; ; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Aquests fons d'inversió i societats gestores de carteres inverteixen principalment en renda variable o en renda 
fixa?
1. principalment en renda variable
2. Mig renda variable i mig renda fixa
3. principalment en renda fixa

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Aproximadament quants diners [tenen/tenen/té/té] vostè [i el seu/i la seva/i la seva/i la seva]
[marit/dona/parella/parella] actualment invertit en accions (cotitzades o no en el mercat borsari)?
Import en ^FLCurr;; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Aproximadament quants diners [tenen/ té] actualment vostè [i el seu/ i la seva] [marit/ dona/ parella]
invertit en deute públic o privat?
Import en ^FLCurr;; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Si us plau, 
entreu un valor;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Quants diners té vostè [i el seu/ i la seva] [marit/ dona/ parella] actualment en comptes bancaris, comptes 
corrents o comptes d'estalvi?
Import en ^FLCurr;; anoteu la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER



ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Té vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] actualment una empresa, companyia o negoci?
1. Sí
5. No

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Quants automòbils té vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] ? No inclogueu automòbils d'empresa.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

La següent pregunta fa referència als diners que vostè pugui deure, excloent hipoteques (si en té alguna). Mirant la 
targeta 41, quins d'aquests tipus de deute té vostè [o] [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] , si és que en té 
algun?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Deute en concepte d'automòbils i altres vehicles (furgonetes, motocicletes, vaixells, etc.)
2. Deute en targetes de crèdit / targetes d'establiments comercials
3. Préstecs (de bancs o altres entitats de finançament)
4. Deutes amb amics i familiars
5. Préstecs per a estudiants
6. Factures vençudes (telèfon, electricitat, calefacció, lloguer)
96. Cap dels anteriors
97. Altres

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [No es pot seleccionar '96' 
alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) 
AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
En total, quines rendes per interessos o dividends va obtenir vostè [i][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella]
dels seus estalvis en comptes bancaris, deute públic o privat , accions o fons d'inversió en ^FLLastYear;? Si 
us plau, digui'm l'import després d'impostos.
Entreu la quantitat en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Quin percentatge o participació té vostè [o el seu/ o la seva] [marit/ dona/ parella] d'aquesta empresa, 
companyia o negoci?
Introduïu un percentatge. Si és menor de l'1 per cent, anoteu 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Si vengués aquesta empresa, companyia o negoci i després pagués tots els deutes que tingui en aquesta 
empresa, companyia o negoci, quants diners quedarien per vostè [o][el seu/ la seva][marit/ dona/ parella]?
Import en ^FLCurr; ; anoti la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [La quantitat s'espera que 
sigui menor o major que zero;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;]

IF (AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [El percentatge ha de ser igual o menor que 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Si vengués [aquest/ aquests] [automòbil/ automòbils], quants diners obtindria?
Import en ^FLCurr;; anoti la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Si us plau, entreu un valor;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Sense incloure les hipoteques ni els diners que degui per terrenys, immobles o empreses, quant deuen vostè 
[i el seu/ i la seva] [marit/ dona/ parella] en total?
Import en ^FLCurr;; Preneu nota de la quantitat total per a ambdós cònjuges.
NUMBER



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

CONTROL DE L'ENTREVISTADOR: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
També ens interessa saber el que la gent pensa sobre la seva vida en general.
Inici d'una Secció No-Proxy. No es permet cap proxy. Si el/la entrevistat/da no és capaç de respondre cap pregunta per 
sí mateix/a, premeu CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
En una escala de 0 a 10, on 0 representa totalment insatisfet i 10 representa totalment satisfet, com de satisfet està vostè 
amb la seva vida?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Miri la targeta 42, si us plau. Ara llegiré una llista de frases que la gent sol utilitzar per descriure la seva vida o com se 
sent. Ens agradaria saber la freqüència amb la que vostè ha experimentat els següents sentiments i pensaments: sovint, 
de vegades, rarament, o mai.
1. Continuar

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Amb quina freqüència pensa vostè que la seva edat li impedeix fer les coses que li agradaria fer?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu alta;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Amb quina freqüència sent que el que li passa està fora del seu control?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Amb quina freqüència se sent exclòs/sa del que passa?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Amb quina freqüència creu vostè que pot fer les coses que vol fer?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Amb quina freqüència creu vostè que les seves responsabilitats familiars li impedeixen fer el que vol fer?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Amb quina freqüència creu vostè que la manca de diners li impedeix fer les coses que vol fer?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Amb quina freqüència espera amb il·lusió cada dia?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Amb quina freqüència creu vostè que la seva vida té sentit?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Amb quina freqüència, fent balanç, mira la seva vida amb una sensació de felicitat?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;



1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Amb quina freqüència se sent ple/ena d'energia últimament?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Amb quina freqüència creu que la vida està plena d'oportunitats?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Amb quina freqüència creu que el seu futur es presenta amb bones perspectives?
Llegiu la targeta 42. Llegiu en veu altaNeed;
1. Sovint
2. De vegades
3. Rarament
4. Mai

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
A continuació m'agradaria fer-li unes preguntes sobre les activitats que vostè realitza.
1. Continuar

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Miri la targeta 43, si us plau. Quines de les activitats que apareixen en aquesta targeta ha realitzat vostè -si és que 
n'ha realitzat alguna- en els últims dotze mesos?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
SET OF 1. Voluntariat o obres de beneficència
4. Assistència a cursos de formació o educacionals
5. Assistència a un club esportiu, social o d'un altre tipus
7. Participació en activitats d'un partit polític o d'una organització relacionada amb la comunitat
8. Llegir llibres, revistes o diaris
9. Jocs de paraules o números com els mots encreuats o el Sudoku
10. Jugar a les cartes o a jocs com els escacs
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [No es pot 
seleccionar '96' alhora que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Vostè ens ha dit que no realitza cap de les activitats que apareixen en la targeta 43. Com de satisfet se sent 
amb això? Si us plau, respongui en una escala de 0 a 10 en què 0 significa totalment insatisfet i 10 significa 
completament satisfet.
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

ENDIF

LOOP cnt1 := 1 TO 10

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

En una escala de 0 a 10 en què 0 significa totalment insatisfet i 10 significa totalment satisfet, com de 
satisfet està vostè amb les activitats que ens ha esmentat?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
En els últims dotze mesos, amb quina freqüència ^FL_AC036_1;^FL_AC036_2;[Va fer 
obres de voluntariat o obres de beneficència/ Va assistir a cursos de formació o 
educacionals/ Va assistir a a un club esportiu, social o d'un altre tipus/ Va participar en 
activitats d'un partit polític o d'una organització relacionada amb la comunitat/ Va llegir 
llibres, revistes o diaris/ Va fer jocs de paraules o números com els mots encreuats o el 
Sudoku/ Va jugar a les cartes o a jocs com els escacs]?
Llegiu en veu alta;.
1. quasi cada dia
2. quasi cada setmana
3. quasi cada mes
4. menys sovint

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Si us plau, miri la targeta 44. Hi ha una sèrie de característiques que poden o no ajustar-se a vostè. Si us plau, 
digui'm si està d'acord o no amb les següents afirmacions.



1. Continuar

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Em veig a mi mateix com una persona reservada. Hi està vostè...
Llegiu en veu alta;
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Em veig a mi mateix com una persona generalment confiada. Hi està...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Em veig a mi mateix com una persona que tendeix a ser mandrosa/gandula. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Em veig a mi mateix com una persona calmada, que porta bé l'estrés. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Em veig a mi mateix/a com algú amb pocs interessos artístics. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Em veig a mi mateix com una persona extrovertida, sociable. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Em veig a mi mateix com una persona que tendeix a trobar defectes en els altres. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Em veig a mi mateix com una persona meticulosa amb el que fa. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Em veig a mi mateix com una persona que es posa nerviosa fàcilment. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Em veig a mi mateix com una persona que té una imaginació activa. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Em veig a mi mateix com una persona que és considerada i amable amb quasi tothom. Hi està vostè...
Llegeixi, si cal
1. Molt en desacord
2. Força en desacord
3. Ni d'acord ni en desacord
4. Força d'acord
5. Absolutament d'acord



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

COMPROVACIÓ: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. El participant
2. Secció no resposta (entrevista proxy)

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Les següents preguntes són sobre com va passar el temps ahir.
1. Continuar

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

No llegeixi en veu alta.
Anoti quin dia va ser AHIR.
1. Dilluns
2. Dimarts
3. Dimecres
4. Dijous
5. Divendres
6. Dissabte
7. Diumenge

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Si us plau, pensi en AHIR, que era [dilluns/ dimarts/ dimecres/ dijous/ divendres/ dissabte/ diumenge], des 
del matí fins al final del dia. Pensi en on era, què va fer, amb qui estava i en com se sentia. Ahir va ser un dia 
normal per a vostè o va passar alguna cosa inesperada, dolenta o bona?
Llegiu en veu alta;
1. Sí - un dia normal
2. No - el meu dia va incloure coses inesperades dolentes o estressants
3 - No - el meu dia va incloure coses inesperades bones

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Segueixi pensant en ahir, des del matí fins al final del dia, i en el temps que va passar fent diverses activitats 
al llarg del dia.
Quant de temps va passar ahir fent tasques de la llar? Ex. netejant, rentant la roba, comprant, cuinant, fent 
feines de jardineria etc.
Si us plau, NO inclogui feines de cures personals, ni la cura dels nens, dels pares o d'altres membres de la 
família.
Si el participant no ho té clar, aleshores demani-li que faci una estimació tan bé com pugui.
Si el participant no va passar gens de temps fent una certa activitat, escrigui 0 en els dos camps.
Si el participant va passar per exemple una hora i mitja fent una certa activitat, aleshores escrigui 1 hora i 30 
minuts.
Si el participant va passar 40 minuts fent una certa activitat, escrigui 0 hores i 40 minuts.
1. Continuar

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Hores
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minuts
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Quant de temps va passar ahir amb les cures personals, com ara rentant-se, vestint-se, anant a la 
perruqueria, anant al metge, etc.?
1. Continuar

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Quant de temps va passar ahir fent activitats amb els seus fills, néts, altra mainada a qui cuidi o altres 
criatures de qui tingui cura? Això pot incloure rentar-los, vestir-los, jugar amb ells, portar-los a escola/altres 
activitats, ajudar-los amb els deures, etc.
Si us plau, exclogui fills adults.
1. Continuar

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Quant de temps va passar ahir ajudant els seus pares o els seus sogres?
Això pot incloure assistir-los amb tasques administratives, ajudar-los a rentar-se, a vestir-se, portar-los al 
metge, etc.
Si us plau, inclogui també el temps passat amb els pares d'acollida o els pares adoptius.
1. Continuar

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)



Minuts:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Quant de temps va passar ahir ajudant altres membres de la família o altra gent que vostè coneix?

NO inclogui l'ajuda [al seu marit o/ a la seva dona o/ a la seva parella o] als pares o als nens que ja 
ha mencionat aquí.

Si és necessari repeteixi: per exemple proporcionar assistència amb tasques administratives, proporcionar 
ajuda per rentar-se, vestir-se, portar-los al metge, etc
1. Continuar

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Quant de temps va passar ahir fent activitats de lleure?

Això pot incloure mirar la TV, xarxes socials, esports, aficions, parlar amb amics o família, sortir, etc.
1. Continuar

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Quant de temps va passar ahir amb tasques administratives i finances de la seva pròpia família?
1. Continuar

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Quant de temps va passar ahir fent feina remunerada? Feina remunerada pot ser per compte propi o per 
compte aliè.
Si us plau, NO inclogui el temps passat anant i tornant de la feina, però sí inclogui les hores extres.
1. Continuar

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Quant de temps va passar ahir fent feines de voluntariat?
Si us plau, no inclogui tasques de la llar, ajuda a membres de la família, cuidar la mainada, i altres activitats 
que ja s'hagin indicat en altres apartats.
Exemples serien feines voluntàries per a organitzacions religioses, educatives, polítiques, relacionades amb la 
salut o altres organitzacions benèfiques
1. Continuar

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minuts:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Quant de temps va passar ahir ajudant [el seu marit/ la seva dona/ la seva parella]?
Això pot incloure proporcionar assistència amb tasques administratives, proporcionar ajuda per rentar-
se, vestir-se, companyar-[lo/ la/ lo/la] al metge, etc.
1. Continuar

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Segueixi pensant en el dia d'ahir, des del matí fins al final del dia.
Quant de temps va passar viatjant des de i cap a la feina remunerada o de voluntariat?
Escrigui zero si el participant no va treballar el dia anterior
1. Continuar



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Quant de temps va passar ahir fent la migdiada o descansant al llarg del dia? No inclogui el temps de 
son durant la nit.
1. Continuar

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Quant de temps va passar ahir dormint a la nit?
1. Continuar

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Va passar ahir algun temps fent altres activitats sobre les que no hagim preguntat encara?
1. Sí
5. No

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

COMPROVEU:
Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. Només l'entrevistat
2. Entrevistat i un representant (proxy)
3. Només un representant (proxy)

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Quina era aquesta altra activitat o quines eren aquestes altres activitats?
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Quant de temps va passar ahir fent aquesta altra activitat o fent aquestes altres activitats?
Si s'esmenta més d'una activitat, sumi el temps passat fent cadascuna d'aquestes activitats.
1. Continuar

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minuts:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Ha indicat que va passar ^FL_TE057_3; hores i ^FL_TE057_4; minuts fent activitats de lleure ahir.
Si us plau, indiqui ara quant d'aquest temps va passar amb [el seu marit/ la seva dona/ la seva 
parella].
Si el participant no va passar cap temps fent activitats de lleure amb [el marit/ la dona/ la parella], 
escrigui 0
1. Continuar

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Hores:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minuts:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [No pot passar més temps de lleure amb la seva parella que el temps total que ha 
tingut de lleure.;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Inici d'una secció No Proxy. No es permet que respongui un proxy. Si l'entrevistat no hi és o no és capaç de donar el seu 
consentiment per participar per sí mateix, si us plau, premi CTRL-K a cada pregunta.
1. Continuar



IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Ara, m'agradaria fer-li unes preguntes sobre la possibilitat que, segons la seva opinió, es produeixin determinats 
esdeveniments. Quan li faci una pregunta, digui un número de 0 a 100. Provem, primer, amb un exemple sobre el temps. 
Mirant la targeta 45, en la seva opinió, quina probabilitat hi ha que demà faci sol?. Per exemple, "90" significaria que hi ha 
un 90 per cent de possibilitats que el temps sigui assolellat. Pot dir qualsevol número del 0 al 100."
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Ara m'agradaria preguntar-li si resa. En l'actualitat, amb quina freqüència resa?
Llegiu en veu alta;
1. Més d'un cop al dia
2. Un cop al dia
3. Un parell de cops a la setmana
4. Un cop a la setmana
5. Menys d'un cop a la setmana
6. Mai

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Si us plau, miri la targeta 45) Quina probabilitat hi ha que, abans que vostè es jubili, l'Estat redueixi la 
pensió a la qual vostè té dret?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Si us plau, miri la targeta 45) Quina probabilitat hi ha que l'Estat augmenti l'edat de jubilació abans que 
vostè es jubili?"
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Si us plau, miri la targeta 45) Pensant sobre la seva ocupació en general i no només sobre la seva 
feina actual, quina probabilitat hi ha que vostè treballi a temps complet després de complir 63 anys?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Si us plau, miri la targeta 45).
Quina probabilitat hi ha que visqui fins als ^FLAgeTen; anys o més?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Quina probabilitat creu que hi ha que es quedi sense diners en algun moment en el futur?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Quina és la seva situació financera actual comparat amb el que esperava que passés abans, per exemple quan vostè 
tenia al voltant de 45 anys?
La seva situació financera avui...
Llegiu en veu alta;
1. és millor del que esperava?
2. és com esperava?
3. és pitjor del que esperava?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
M'agradaria ara fer-li una pregunta sobre la opinió que vostè té de la resta de la gent. Parlant en general, diria vostè 
que es pot confiar en la majoria de les persones o que s'ha d'anar amb peus de plom en el tracte amb la gent?. Si 
us plau, ara no miri la targeta 45, i puntuï en una escala del 0 al 10 en què 0 indica que s'ha d'anar amb peus de 
plom en el tracte amb els altres i 10 indica que es pot confiar en la majoria de la gent.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Miri la targeta 46, si us plau. Quan una persona decideix invertir els seus estalvis pot triar entre actius que 
proporcionen un baix rendiment amb poc risc de perdre diners, com per exemple, un compte bancari o un bo sense 
risc, i actius que proporcionen un alt rendiment però a un risc alt de perdre diners, com per exemple, les accions. 
Quina de les afirmacions que apareixen llistades en aquesta targeta descriu millor la quantitat de risc financer que 
vostè està disposat a assumir quan estalvia o inverteix?
Llegiu les respostes només en cas que sigui necessari. Si proporciona més d'una resposta, anoteu la primera 
categoria pertinent.
1. Assumeix un risc financer considerable amb l'expectativa d'obtenir rendiments substancials.
2. Assumeix un risc financer superior a la mitjana amb l'expectativa d'obtenir rendiments superiors a la mitjana.
3. Assumeix un risc financer mitjà amb l'expectativa d'obtenir rendiments mitjans.
4. No està disposat a assumir cap risc financer.

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
En la planificació dels seus estalvis i les despeses, quin dels següents períodes de temps és més important per a 
vostè?
Llegiu en veu alta;
L'opció 'Els propers mesos' inclou també els pròxims dies i les pròximes setmanes
1. Els propers mesos
2. L'any que ve
3. Els anys que venen



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

4. Els propers 5-10 anys
5. D'aquí a més de 10 anys

IF (MN005_ModeQues = a2)

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

S'entrevistarà a la parella (proxy) directament a continuació?

Si us plau tingui en compte: Les entrevistes amb proxy només es permeten en cas de pèrdua d'audició, 
problemes de parla, o dificultats per a concentrar-se.
1. Sí
5. No

IF (EX800_PartInterv = a5)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Abans que acabem, m'agradaria demanar-li que per favor em proporcionés alguna informació sobre [el 
seu/ la seva] [marit/ dona/ parella], que no farà l'entrevista avui.
1. Continuar

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Durant quants anys ha estat [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] estudiant a temps complet?
Es considera que "educació a temps complet" * inclou: rebre classes, realitzar pràctiques o estudis 
supervisats, o fer exàmens. * exclou: treballar a temps complet, educació a casa, educació a distància, 
cursos de formació en el treball, classes nocturnes, formació professional privada a temps parcial, 
estudis superiors a temps parcial, etc
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Si us plau, miri la targeta 47. En general, com descriuria la situació laboral actual de[del seu/ de la 
seva] [marit/ dona/ parella]?
Llegiu en veu alta;
1. Jubilat
2. Treballador per compte aliè o propi (incloent treball per a l'empresa familiar)
3. Aturat
4. Malaltia o discapacitat permanent
5. Treball domèstic
97. Altres

IF (EX603_PartJobSit = a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Quina és la feina més recent que ha tingut [el seu/la seva][marit/ dona/ parella]?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

ENDIF

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Ara buscaré el títol d'aquesta feina a la llista oficial de feines que tenim a la nostra base 
de dades.
Torni a escriure el nom de la feina i seleccioni la millor opció del menú desplegable. Si 
navega o va cap avall trobarà més noms de feines.
Si no troba el nom de feina apropiat, demani al participant que pensi en un nom diferent 
per aquesta feina, o que li proporcioni una descripció més àmplia o més específica 
d'aquesta feina.
Si no troba una opció adequada de cap manera, teclegi 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Si us plau, verifiqui que ha seleccionat el nom de feina 
correcte: ^EX613c_LastJobPartnerCode;
Si aquest nom de feina no és el correcte, retrocedeixi i seleccioni el nom més 
adequat del menú desplegable. 
1. Confirmar i continuar

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Ha realitzat [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] mai treball remunerat?
1. Sí
5. No

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
En [la seva] [última/ actual] ocupació, [era/ és] [el seu/ la seva] [marit/ dona/ parella] un 
empleat del sector privat, un empleat del sector públic o un treballador per compte propi?
1. Un empleat del sector privat
2. Un empleat del sector públic
3. Un treballador per compte propi



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Moltes gràcies. Aquesta era l'última pregunta de l'entrevista. Ens agradaria agrair enormement la seva participació en la 
nostra enquesta. Som conscients que ha estat un qüestionari llarg i difícil, però la seva ajuda ha estat molt important. Amb 
la seva participació està ajudant els investigadors a entendre com l'envelliment de la població a Europa afecta el nostre 
futur.
1. Continuar

COMPROVACIÓ: Qui ha respost les preguntes d'aquesta secció?
1. El participant
2. Secció no resposta (entrevista proxy)

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Per tal d'estudiar com evoluciona la vida de les persones quan envelleixen, és important entrevistar a la mateixa 
gent cada dos anys. Per això, esperem que li sembli bé que guardem el seu nom i adreça en els nostres arxius, de 
manera que puguem contactar amb vostè de nou. Li sembla bé?
Deixi que el participant signi el consentiment. Si l'entrevistat pregunta o dubta, digui-li que encara podrà dir que no 
quan se'l torni a contactar.
1. Accepta ser recontactat/recontactada
2. No accepta ser recontactat/recontactada

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)
Ara li donaré un qüestionari amb algunes preguntes addicionals. Es tracta, és clar, d'un qüestionari voluntari i les 
seves respostes seran confidencials.
Agafi un qüestionari en paper i ompli el nom i la identitat ^RespondentID; del participant.
Entri el número de sèrie del qüestionari en paper a la CAPI.
Dongui el qüestionari al participant.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

AQUESTA SECCIÓ FA REFERÈNCIA A LES SEVES OBSERVACIONS DURANT L'ENTREVISTA I L'HA EMPLENAR DESPRÉS 
D'HAVER COMPLETAT CADA ENTREVISTA INDIVIDUAL.
1. Continuar

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Hi havia alguna altra persona durant l'entrevista (o parts d'ella) amb ^FLRespondentName; , a més d'aquelles que 
contestessin en representació de l'entrevistat?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Ningú
2. Cònjuge o parella
3. Pare/mare o pares
4. Fill (a) o fills
5. Altres familiars
6. Altres persones

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [No es pot seleccionar ""Ningú"" alhora 
que selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count
(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Com considera que era la disposició de ^FLRespondentName; a contestar les preguntes?
1. Molt bona
2. Bona
3. Regular
4. Dolenta

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Algú (un proxy) ha respost en representació de ^FLRespondentName; alguna o totes les preguntes de l'entrevista. 
Quina relació té aquesta persona amb ^FLRespondentName;?
1. Marit/esposa/parella
2. Fill o jove/gendre
3. Pare o mare /sogre o sogra
4. Germà/na
5. Nét/a
6. Un altre familiar
7. Personal de la residència
8. Algú que ajuda a casa
9. Amic/ga o conegut/da
10. Algú altre

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Han intervingut aquestes persones en l'entrevista?
1. Sí, sovint
2. Sí, ocasionalment
3. No



ENDIF

5. Bona al principi, però ha empitjorat al llarg de l'entrevista
6. Dolenta al principi, però ha millorat al llarg de l'entrevista

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Ha demanat ^FLRespondentName; aclariments pel que fa a alguna de les preguntes?
1. Mai
2. Quasi mai
3. De tant en tant
4. Sovint
5. Molt sovint
6. Sempre

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
En general, ha tingut la sensació que ^FLRespondentName; entenia les preguntes?
1. Mai
2. Quasi mai
3. De tant en tant
4. Sovint
5. Molt sovint
6. Sempre

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Durant l'entrevista, l'entrevistat ha necessitat ajuda per llegir les targetes?
1. Sí, per problemes de la vista
2. Sí, per problemes d'alfabetització
3. No

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

El seu número d'identificació com a entrevistador és:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Si us plau, entreu un valor;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Moltes gràcies per haver emplenat aquesta secció.
1. Continuar

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Per què va empitjorar la disposició de l'entrevistat a contestar a les preguntes durant l'entrevista?
Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Va perdre interès
2. Va perdre concentració o es va cansar
3. Altres motius; especifiqueu

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Quins altres motius?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
On està situat l'habitatge?
1. En una gran ciutat
2. En els suburbis d'una gran ciutat
3. En una ciutat
4. En una ciutat petita
5. En una àrea rural o en un poble

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
En quin tipus d'edifici viu l'entrevistat?
Una residència per a gent gran inclou serveis per als seus residents: dispensació de medicació, personal 
d'assistència i supervisió (no necessàriament una infermera) disponible durant les 24 hores, habitació i servei 
d'àpats
1. En una granja
2. En una casa sola, per una o dues famílies
3. En una casa aparellada, per una o dues famílies
4. En un edifici d'entre 3 i 8 pisos
5. En un edifici amb 9 pisos o més, però amb no més de 8 plantes
6. En un gratacels amb 9 plantes o més
7. Un sistema residencial amb serveis per a persones grans (residència amb serveis o casa protegida, però no 
una residència per a gent gran)
8. una residència per a gent gran

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Quants escalons ha hagut de pujar (o baixar) per arribar a l'entrada principal de l'habitatge?
No inclogui els escalons que es poden evitar perquè l'edifici té ascensor.
1. Fins a 5
2. Entre 6 i 15
3. Entre 16 i 25
4. Més de 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Hi ha almenys una infermera entre l'equip d'assistència o de supervisió?
1. Sí
5. No



ELSE
ENDIF

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Anoti el sexe del difunt/a (pregunti si no n'està segur)
1. Home
2. Dona

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
En/la [{Nom del difunt/a}] va participar en l'estudi SHARE abans de la seva mort. La seva contribució era molt valuosa i ens 
ajudaria molt tenir informació del darrer any de la seva vida. Tota la informació és estrictament confidencial i serà utilitzada de 
manera anònima.
1. Continuar

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Anoti el sexe del representant o "proxy"
1. Home
2. Dona

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Abans de començar amb les preguntes sobre el darrer any de vida de [{Nom del difunt/a}], em podria dir quina era la seva 
relació amb ell/a?
Si no ho diu clar, especifiqueu: "De manera que vostè era [el seu/ la seva]..."
1. Marit/esposa o parella
2. Fill/a
3. Gendre/jove
4. Fill/a del marit/esposa o parella
5. Nét/a
6. Germà/na
7. Un altre familiar (especificar)
8. Algú altre, no familiar (especificar)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Durant els darrers 12 mesos de vida de [{Nom del difunt}], amb quina freqüència va tenir-hi contacte, ja sigui en persona, per 
telèfon, correu, correu electrònic o altres mitjans electrònics?
1. Cada dia
2. Diverses vegades a la setmana
3. Al voltant d'una vegada a la setmana
4. Al voltant d'una vegada cada quinze dies
5. Al voltant d'una vegada al mes
6. Menys d'una vegada al mes
7. Mai

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Ara parlant del difunt/a. Només per assegurar que tenim la informació correcta, pot confirmar-me que [{Nom del difunt/a}] va 
néixer el [{Mes i any de naixement del difunt/a}]?
1. Sí
5. No

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Especifiqui quin altre familiar
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Especifiqui quina relació no familiar
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Pot dir-me quin any va néixer vostè?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
En quin mes i any va néixer [{Nom del difunt}]?
1. Continuar

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Mes:
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Any:



ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Voldriem saber més sobre les circumstancies de la mort de [{Nom del difunt/a}]. En quin mes i any va morir?

MES:
ANY:
Mes
1. Gener
2. Febrer
3. Març
4. Abril
5. Maig
6. Juny
7. Juliol
8. Agost
9. Setembre
10. Octubre
11. Novembre
12. Desembre

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
En quin mes i ANY va morir?
MES:
^XT008_MonthDied;
ANY:
Any
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Quants anys tenia [{Nom del difunt}] quan va morir?
Edat en anys
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
[Ell/ Ella] estava casat/da quan va morir?
1. Sí
5. No

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Quants fills tenia [{Nom del difunt/a}] que estiguéssin vius al moment de la seva mort? Si us plau, compteu els fills biològics, 
fillastres, fills adoptats i en acollida.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Quina va ser la causa principal de la seva mort?
Llegeixi, si cal
1. Càncer
2. Atac de cor
3. Un ictus
4. Una altra malaltia cardiovascular com ara una insuficiència cardíaca, una arítmia
5. Malaltia respiratòria
6. Una malaltia del sistema digestiu com una úlcera gastrointestinal, malaltia inflamatòria intestinal
7. Malaltia infecciosa greu com una pneumonia, septicèmia, la grip
8. Accident o suicidi
97. Altres (especificar)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

NUMBER [1900..2010]

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Si 'una altra', especifiqueu la causa de la mort
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Quant de temps va estar [{Nom del difunt/a}] malalt abans no va morir?
Llegiu en veu alta;
1. Menys d'un mes
2. Un mes o més, però menys de 6 mesos
3. Sis mesos o més, però menys d'1 any
4. Un any o més
5. (Espontani) No estava malalt/a abans de morir

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
On va morir?
Llegiu en veu alta;
1. A casa seva
2. A casa d'algú altre
3. A l'hospital
4. En una residència
5. En una casa assistida o protegida
6. A cures pal·liatives



7. De camí cap a un dispositiu mèdic
97. A algun altre lloc

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

En el darrer any de la seva vida, en quantes ocasions va estar ingressat/da a l'hospital, a una residència per la gent gran o 
a un sociosanitari?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Les següents preguntes són sobre les cures que va rebre [Nom del difunt] en el darrer mes de la seva vida. Si us plau, 
respongui aquestes preguntes basant-se en la seva experiència i en l'experiència de [Nom del difunt], mentre [ell/ ella]
rebia les cures.
1. Continuar

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Això va passar a la Unitat de Cures Intensives?
1. Sí
5. No

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Això era en una unitat de cures pal·liatives?
1. Sí
5. No

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Hi havia almenys una infermera entre el personal assistencial o de supervisió?
1. Sí
5. No

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Això era ingressat en un hospital a la unitat de cures pal·liatives?
1. Sí
5. No

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Hi havia almenys una infermera entre el personal assistencial o de supervisió?
1. Sí
5. No

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
La residència disposava de cures pal·liatives?
1. Sí
5. No

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Durant el darrer any de la seva vida, quant de temps va estar en/la [{Nom del difunt/a}], en total, a l'hospital, una 
residència per la gent gran o un sociosanitari?
NO llegiu
1. Menys d'una setmana
2. Una setmana o més, però menys d'un mes
3. Un mes o més, però menys de tres mesos
4. Tres mesos o més, però menys de sis mesos
5. Sis mesos o més, però menys d'un any
6. Un any sencer

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
En les darreres quatre setmanes de [la seva] vida, [{Nom del mort}] va tenir accés a cures pal·liatives?
Cures pal·liatives són aquelles cures que es fan a pacients terminals o molt malalts, que es poden fer tant a casa 
com en una institució. Segons la OMS és un tractament que millora la qualitat de vida dels pacients i les seves 
famílies quan s'enfronten a una malaltia que amenaça la vida,a través de la prevenció i alleujament del sofriment, i 
el tractament del dolor i altres problemes físics, psicosocials i espirituals.
1. Sí
5. No

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Per quina raó ^FL_XT754_1; no va tenir accés a cures pal·liatives?
Llegiu en veu alta;
1. No era necessari o no ho volia
2. Era necessari o ho volia, però no era disponible
3. Era necessari o volgut, però era massa car



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Ara voldríem preguntar sobre les despeses mèdiques d'en/de la [{Nom del difunt/a}] en els darrers 12 mesos de la seva vida.

Per cada tipus d'assistència que li anomenarem, si us plau, indiqui si la va utilitzar o no, i en cas afirmatiu, estimi el cost.

Si us plau, inclogui només el cost que no hagi estat cobert o reemborsat per una assegurança o alguna altra font.
1. Continuar

LOOP cnt := 1 TO 9

En el darrer mes de vida, va tenir dolor o va prendre medicaments per a tractar el dolor?
1. Sí
5. No

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Tenia en/la [{Name of the deceased}] en el seu darrer mes de vida, dificultats per respirar?
1. Sí
5. No

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

En el seu darrer mes de vida, ^FL_XT762_1; va tenir sentiments d'ansietat o tristesa?
1. Sí
5. No

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Amb quina freqüència es tenia cura de forma adequada de les necessitats de cura personal del difunt/la difunta - banyar-
se, vestir-se, canviar llençols-?
Llegiu en veu alta;.
1. Sempre
2. Sovint
3. A vegades
4. Mai
5. No feia falta l'ajuda en la cura personal, o no era volguda

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Durant el seu darrer mes de vida, amb quina freqüència el personal que tenia cura d'[ell/ ella] era amable, curós i 
respectuós? Quan diguem "personal" ens referim a tots els professionals pagats (per algú) pels seus serveis. Això inclou 
metges, infermeres, treballadors socials, capellans, auxiliars d'infermeria, terapeutes i altre personal.
Llegiu en veu alta;.
1. Sempre
2. Normalment
3. A vegades
4. Mai
5. No hi havia personal (professional pagat) que en tingués cura

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
El difunt, va rebre massa, massa poca, o la quantitat necessària de medicació per al seu dolor?
1. Massa
2. Massa poca
3. La quantitat necessària

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Quanta ajuda va rebre per ajudar-lo/la a respirar - massa poca, o la quantitat adequada?
1. Massa poca
2. La quantitat adequada

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Quanta ajuda va rebre per lidiar amb aquests sentiments? -massa poca o la quantitat adequada?
1. Massa poca
2. La quantitat adequada

XT766_ratecare (RATE CARE)
En general, com valoraria la cura que el difunt/la difunta va rebre en el seu darrer mes de vida?
Llegiu en veu alta;.
1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Durant els últims 12 mesos de la seva vida, en/la [{Nom del difunt/a}] va [ser visitat pel metge de capçalera/ ser 
visitat per un metge especialista/ ser ingressat a l'hospital/ estar en una residència per a gent gran?/ estar en un 
sociosanitari/ prendre medicació/ disposar d'ajudes i aparells, com ara cadires de rodes, caminadors, bastons i 
crosses, pròtesis/ rebre ajut amb les tasques personals/ rebre ajut amb les tasques domèstiques]?
1. Sí
5. No

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Quant va pagar [ell/ ella] de la seva butxaca per [les visites al metge de capçalera/ les visites a un metge 
especialista/ els ingressos hospitalaris/ les estades a la residència per a gent gran/ les estades al 



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Ara voldríem saber més sobre les dificultats que té la gent en el seu darrer any de vida a causa de problemes físics, mentals, 
emocionals o de memòria. Durant el darrer any de la seva vida, en/la [{Nom del difunt}] tenia alguna dificultat per recordar on
era? Si us plau, només tingui en compte les dificultats que van durar almenys tres mesos.
1. Sí
5. No

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
Durant el darrer any de la seva vida, en/la [{Nom del difunt}] tenia alguna dificultat per recordar quin any era? Si us plau, 
només tingui en compte les dificultats que duressin almenys tres mesos.
1. Sí
5. No

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Durant el darrer any de la seva vida, en/la [{Nom del difunt}] tenia alguna dificultat per reconèixer membres de la família o 
bons amics? Si us plau, només tingui en compte les dificultats que duressin almenys tres mesos.
1. Sí
5. No

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Durant els darrers 12 mesos de la seva vida, en/la [{Nom del difunt/a}] va tenir alguna dificultat per portar a terme alguna de 
les següents activitats degut a algun problema físic, mental, emocional o de memòria? Si us plau, només tingui en compte les 
dificultats que van durar almenys tres mesos.
Llegiu en veu alta; Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Vestir-se (inclou posar-se les sabates i els mitjons)
2. Caminar per l'habitació
3. Banyar-se o dutxar-se
4. Menjar, tallar el menjar
5. Entrar o sortir del llit

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

sociosanitari/ la medicació/ els ajuts i dispositius (barres per no caure, etc)/ ajuda amb les cures personals a 
causa de la discapacitat/ ajuda amb les tasques domèstiques a causa de la discapacitat] (en els darrers 12 
mesos de [la seva] vida)? [Per "de la seva butxaca" entenem que els costos no eren coberts pel sistema 
sanitari públic ni per cap assegurança sanitària] ^FL_XT119_5;
Ompliu "0" si tots els costos van ser coberts. Si no, entreu una quantitat en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



6. Anar al lavabo, incloent asseure's i aixecar-se del WC
96. Cap d'aquestes

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Degut a problemes físics, mentals, emocionals o de memòria, tenia ^FL_XT620_1; dificultats per fer alguna de les següents 
activitats durant els darrers 12 mesos de la [seva] vida? Si us plau, anomeneu només les dificultats que duressin almenys 3 
mesos.
Llegiu en veu alta;. Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Preparar un menjar calent
2. Comprar aliments
3. Fer trucades telefòniques
4. Prendre medicaments
5. Utilitzar un mapa per arribar a llocs desconeguts
6. Fer tasques de casa o del jardí
7. Utilitzar els diners, com ara per pagar factures o fer un seguiment de les despeses
8. Marxar de casa de manera independent i accedir a transports públics
9. Fer la bugada
10. Continència (orinar o defecar)
96. Cap de les anteriors

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [No es pot seleccionar '96' alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

Les preguntes que vénen ara són sobre els actius, propietats i assegurances de vida que en/la [{Nom del difunt/a}] podria haver 
tingut i què va passar amb això després de la seva mort. Sóc conscient que parlar d'això pot ser incòmode, però per a l'estudi 
que fem és molt important tenir informació sobre els temes financers de la gent a l'època propera a la seva mort. Abans de 
continuar m'agradaria insistir que qualsevol cosa que m'hagi dit fins ara i que em pugui explicar a partir d'ara és absolutament 
confidencial.
1. Continuar

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Hi ha qui fa testament per determinar qui rep part de l'herència. En/la [{Nom del difunt}] va fer testament?
1. Sí
5. No

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Qui van ser els beneficiaris de l'herència, incloent-lo a vostè?
Llegiu en veu alta; Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Vostè mateix (representant de l'entrevistat)
2. Cònjuge o parella del difunt/a
3. Fills del difunt/a
4. Néts del difunt/a
5. Germans del difunt/a
6. Altres familiars del difunt/a
7. Altres no familiars
8. L'Església, una fundació o una organització benèfica
9. El/la difunt/a no va deixar res de res (ESPONTANI)
10. Encara no se sap (ESPONTANI)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [No pot seleccionar "No va deixar res" alhora que 
selecciona una altra resposta. Si us plau, canvïi la resposta.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Pensant en les activitats amb les que en/la [{Nom del difunt/a}] tenia problemes els darrers 12 mesos de la seva vida, 
algú l'ajudava de forma regular?
1. Sí
5. No

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Qui, incloent-lo a vostè, ha ajudat a fer aquestes activitats? Anomeni fins a 3 persones incloent-s'hi vostè mateix/a.
NO llegiu. Com a màxim tres respostes! Recolliu la relació d'aquestes persones amb el difunt/a.
1. Vostè mateix/a (el representant o proxy)
2. Cònjuge o parella del difunt/a
3. Mare o pare del difunt/a
4. Fill del difunt/a
5. Gendre del difunt/a
6. Filla del difunt/a
7. Nora del difunt/a
8. Nét del difunt/a
9. Néta del difunt/a
10. Germana del difunt/a
11. Germà del difunt/a
12. Un altre familiar
13. Un voluntari (que no cobra)
14. Un cuidador professional (ex. una infermera)
15. Amic/ga o veí/ïna del difunt
16. Algú altre

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Com a màxim tres respostes;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

En total en els darrers 12 mesos de vida, durant quant temps va rebre ajuda en/la [{Nom del difunt}]?
Llegiu en veu alta;
1. Menys d'un mes
2. Un mes o més però menys de 3 mesos
3. Tres mesos o més però menys de 6 mesos
4. Sis mesos o més però menys d'un any
5. Un any sencer

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
I quantes hores d'ajuda al dia tenia [{Nom del difunt}] en un dia normal?
NUMBER [0..24]



En/la [{Nom del difunt/a}] era propietari/a d'una casa o pis, ja sigui tot/a sol/a o de forma compartida?
1. Sí
5. No

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Tenia en/la [{Nom del difunt/a}] una assegurança de vida?
1. Sí
5. No

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Ara li llegiré un llistat de productes i actius financers que la gent pot tenir. Si us plau, digui'm si en /la [{Nom del difunt/a}] ho 
tenia a l'època de la seva mort. En cas que ho tingués, doni'm l'estimació del seu valor després de pagar qualsevol deute que 
pogués haver-hi pendent.
1. Continuar

LOOP cnt := 1 TO 5

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Després de pagar d'hipoteques o préstecs que hi pogués haver, quin valor tenia la casa o pis o la part que li corresponia a
[{Nom del difunt}]?
Entri un import en ^FLCurr;.
Si es tracta d'un deute, entreu un import negatiu.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Qui va heredar el pis/casa de [{Nom del difunt/a}]?
Codifiqueu la relació amb el difunt.
Codifiqueu totes les que corresponguin;
Si el pis o la casa ja s'ha venut, entreu totes les persones que han obtingut diners.
1. Vostè mateix (representant de l'entrevistat/
2. Cònjuge o parella
3. Fill o filla (PREGUNTEU ELS NOMS DE PILA)
4. Néts
5. Germans
6. Altres familiars
7. Altres no familiars

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Noms de pila dels fills que han heredat la casa/pis
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Quin era el valor total aproximat de l'assegurança de vida de [{Nom del difunt}]?
Entreu la quantitat en ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Qui van ser els beneficiaris de l'assegurança, incloent-lo a vostè?
Codifiqueu la relació amb el difunt/a. Codifiqueu totes les que corresponguin;
1. Vostè mateix (representant de l'entrevistat/
2. Cònjuge/parella
3. Fills (pregunteu els noms de pila)
4. Néts
5. Germans
6. Altres familiars (especifiqueu)
7. Altres no familiars (especifiqueu)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Especifiqueu quin altre familiar.
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Especifiqueu quin altre no familiar
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Noms de pila dels fills que eren beneficiaris
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Era [ell/ ella] propietari/a de [negocis, incloent terres o locals/ altres immobles/ cotxes, excepte arrendats/ actius 
financers, per exemple efectiu, accions o bons/ joies o antiguitats]?



ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Finalment, sobre els funerals. El funeral va ser acompanyat d'una cerimònia religiosa?
1. Sí
5. No

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Li hem preguntat moltes coses sobre nombrosos aspectes de la salut i les finances d'en/la [{Nom del difunt/a}], i volem donar-li 
les gràcies per ajudar-nos. Hi ha res que vulgui afegir sobre el darrer any de vida d'en/la [{Nom del difunt/a}]?
Si no hi ha res a dir, escrigui res i premi Enter
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)

1. Sí
5. No

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Quin valor aproximat tenien [els negocis, incloent terres o locals/ els altres immobles/ els cotxes, excepte 
arrendats,/ els actius financers, per exemple efectiu, accions o bons/  les joies o antiguitats] quan va morir en/la 
[{Name of the deceased}]?
Entreu una quantitat en ^FLCurr;
Si el difunt/a va deixar deutes anoteu una quantitat negativa.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Com diria que es va repartir l'herència entre els fills d'en/de la [{Nom del difunt/a}]?
Llegiu
1. Alguns fills van rebre més que els altres
2. L'herència es va repartir de manera quasi equitativa entre els fills
3. L'herència es va repartir equitativament, de forma exacta, entre els fills
4. Els seus fills no van rebre res
5. L'herència no s'ha repartit encara (NOMÉS ESPONTANI)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

ENDIF

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Diria que alguns fills han rebut més que els altres a compte de regals previs a la seva mort?
1. Sí
5. No

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Diria que alguns fills han rebut més que els altres per donar-los suport financer?
1. Sí
5. No

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Diria que alguns fills han rebut més que els altres perquè van ser els que van cuidar en/la [{Nom del difunt/a}] en 
els seus últims moments?
1. Sí
5. No

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Diria que uns fills han rebut més que els altres per altres motius?
1. Sí
5. No



ENDIF
ENDIF

ENDIF

Això és el final de l'entrevista. Moltes gràcies de nou per tota la informació que ens heu proporcionat. Serà molt útil per entendre 
quins factors juguen un paper en el darrer any de vida.
1. Continuar

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Si us plau, marqui el tipus d'entrevista
1. Cara a cara
2. Per telèfon

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Apunti la seva ID d'entrevistador
STRING


