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DE CAMP CORRESPONENTS A L’OPERACIÓ ESTADÍSTICA: ENQUESTA DE CONDICIONS DE
VIDA DE CATALUNYA PER A L’ANY 2018.
PROCEDIMENT OBERT AMB DIFERENTS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

ÍNDEX

1. Objectiu de l’enquesta
2. Àmbit poblacional
3. Característiques del treball
4. Material de l’enquesta
5. Detall dels treballs a realitzar per l’empresa adjudicatària
6. Control de la qualitat i seguiment dels treballs
7. Terminis d’elaboració

ANNEX 1 de les prescripcions tècniques. Distribució de la mostra
ANNEX 2 de les prescripcions tècniques. Descripció del qüestionari

ANNEX 3 de les prescripcions tècniques. Esquema de fluxos del treball de camp ECV 2018

CIF: Q5850015H
Via Laietana, 58
08003 Barcelona
Telèfon: 93 557 30 00

www.idescat.cat

Pàgina 1 de 14
Procediment obert. Exp. 6/2018

1. OBJECTIU DE L’ENQUESTA

L’Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018 (ECV 2018) és una activitat estadística
oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística 2018. L’organisme responsable de
l’enquesta i contractant és l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb el suport i col·laboració de
l’Institut Nacional d’Estadística i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’ECV 2018 té per objectiu general la recollida de dades i l’anàlisi de la renda i de les condicions de
vida del conjunt de la població catalana de manera harmonitzada amb les dades que es produeixen
actualment a escala espanyola i europea en el marc de l’EU-SILC (EU Statistics on Income
and Living Conditions).
La informació que es recull a l’Enquesta de condicions de vida (en endavant, ECV) fa referència als
següents aspectes del nivell i condicions de vida i de la cohesió social:
o Ingressos de les llars privades. Situació econòmica.
o Pobresa, privació, protecció mínima i igualtat de tracte.
o Treball i activitat. Cura dels nens.
o Jubilacions, pensions i situació socioeconòmica de les persones d’edat.
o Habitatge i costos associats.
o Desenvolupament regional i moviments migratoris.
o Nivell de formació, salut i els seus efectes sobre la condició socioeconòmica.
o Altres temes abordats en mòduls secundaris.
El present plec té per objecte la realització d’entrevistes personals corresponents a l’ECV de l’any
2018.
El mètode de recollida es realitza mitjançant entrevista personal amb qüestionari electrònic (CAPI).
2. ÀMBIT POBLACIONAL
L’enquesta va adreçada a la població resident en habitatges familiars principals a Catalunya, és a
dir, en habitatges utilitzats la major part de l’any com a residència habitual o permanent.
La mostra està formada per 2.688 habitatges distribuïts en 224 seccions censals. El treball de camp
que es contracta consisteix a aconseguir que cada llar que hi resideixi contesti els qüestionaris
col·lectius, s’identifiquin els individus que la componen i responguin els qüestionaris individuals. El
nombre d’habitatges per secció és de 12.
3. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL
Per tal de realitzar els treballs que s’indiquen en aquest document, l'empresa adjudicatària haurà
d’aplicar, de manera general, els principis següents:
• Observació escrupolosa de les instruccions i criteris metodològics establerts en els manuals
proporcionats per l’Idescat.
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• Identificació de les llars i individus a enquestar d’acord amb els criteris previstos i, tractantlos amb la correcció adequada, perseguir maximitzar la quantitat i la qualitat de les respostes.
• Tenir especial cura a afavorir l’obtenció d’un grau de resposta homogeni en les diferents
zones del territori.
• L’Idescat tindrà accés permanent i constant a la informació emmagatzemada relativa tant
als qüestionaris com al procés de recollida, així com a intervenir per supervisar directament el
treball de camp.
• La relació dels equips tècnics de l’empresa adjudicatària i de l’Idescat serà directa i
permanent.

4. MATERIAL DE L’ENQUESTA
L’Idescat proporcionarà a l’empresa adjudicatària del treball de camp el següent material
necessari per dur-lo a terme:
•

Metodologia de l’enquesta: en els Manuals de l’enquesta s’inclouen les normes per a
l’emplenament correcte dels qüestionaris, per al tractament de les incidències i de la no
resposta, i la depuració i validació de la informació recollida. I en el Manual de codificació,
les normes de codificació i les diferents classificacions utilitzades en els qüestionaris.

•

Arxiu informàtic amb la base de dades de les unitats mostrals, que contindrà les
dades d’identificació i de contacte dels 2.688 habitatges a localitzar distribuïts en 224
seccions censals, en tots els casos amb les adreces corresponents i un nom de contacte
inicial. Els registres podran contenir també els telèfons de contacte associats als individus i/o
llars si aquests figuren en el Registre central d’assegurats de la Seguretat Social.

•

Qüestionaris per a la recollida d’informació en català i castellà (vegeu els models a l’annex
1). Són qüestionaris electrònics ja integrats en l’aplicació que s’articulen en quatre parts:
o

Taula de composició de la llar (una per llar).

o

Fitxa de la llar (una per llar).

o

Qüestionari de la llar (un per llar).

o

Qüestionari individual (un per cada membre de la llar que el 31 de desembre de 2017
hagi complert els 16 anys o més).

•

Dispositius informàtics portàtils per a la recollida dels qüestionaris a fi de realitzar de
l’enquesta, així com per a la seva validació i gestió.

•

Programari per a la gestió del qüestionari i la recollida per instal·lar als dispositius
portàtils.
Aplicació informàtica de gestió central per al control del treball de camp per part de
l’empresa adjudicatària.
Manuals d’instal·lació i ús de les aplicacions per a l’ordinador portàtil i per a la gestió del
treball de camp.
Documents relacionats amb la recollida de la informació:

•
•
•
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•

o

El model de carta a trametre als habitatges seleccionats en català i castellà.

o

El model de sobre per a les trameses.

o

El document de difusió i explicació de l’enquesta.

o

Model de segona carta de visita.

o

Les acreditacions per als enquestadors/res i supervisors/res.

o

Volants de visita i de propera visita per completar dades.

o

Altres impresos o formularis de control que es determinin.

Model de directori de secció. Document en paper per a la preparació i seguiment del treball
de camp en una secció censal.

Tot el material a editar en paper (manuals, cartes, sobres, fulls informatius, volants i formularis) anirà
a càrrec de l’empresa adjudicatària.
4.1. PRECISIONS PEL QUE FA ALS ELEMENTS INFORMÀTICS
Pel que fa als elements informàtics detallats a la primera part d’aquest apartat, convé precisar en
detall les seves característiques, articular les relacions entre ells, així com determinar les
responsabilitats i obligacions que comporta per a l’empresa adjudicatària:
4.1.1. En relació amb els dispositius informàtics portàtils per a la recollida
L'Idescat facilitarà a l'adjudicatari, com a maquinari informàtic, únicament els dispositius portàtils que
s'utilitzaran en la recollida de dades. Aquests dispositius poden ser de tipus tauleta PC o portàtil amb
pantalla tàctil. Els dispositius portàtils seran subministrats per l'Idescat amb el sistema operatiu
(S.O.).
L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar-hi el programari proporcionat per l’Idescat per a la recollida
i gestió de l’enquesta i es responsabilitzarà de la instal·lació en tots els ordinadors portàtils de les
actualitzacions del programari que l’Idescat li faciliti.
L'adjudicatari serà responsable de la pèrdua, dany o deteriorament de tots els dispositius que li lliuri
l'Idescat. Per cada un d'aquests dispositius portàtils que pateixi qualsevol dany o desaparició,
l'adjudicatari haurà de reemborsar a l'Idescat com a penalització l'import de compra d'un dispositiu
nou d'idèntica marca i idèntic model que el que va patir la incidència o d'un model equivalent o
superior.
En cas d’avaria dels dispositius, l'adjudicatari serà responsable de fer-ne les substitucions en un
termini inferior a 48 hores.
Tot el maquinari restant necessari per realitzar la recollida serà per compte de l'adjudicatari.
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L'adjudicatari serà responsable d'evitar i esmenar qualsevol problema de funcionament i/o
incompatibilitat que es produeixi en el seu maquinari i programari utilitzats per a la part del procés de
recollida que aquest hagi de realitzar (els quals hauran de ser esmenats pel seu compte) i, en cas
necessari, de l’adaptació de l’equipament a la configuració amb la xarxa de l’adjudicatari.
4.1.2. En relació amb l’aplicació informàtica per als dispositius portàtils i aplicacions
d’administració de l’enquesta
L'Idescat facilitarà el programari de recollida de dades, entenent com a tal l'aplicació o aplicacions
que s'instal·laran i executaran en els dispositius portàtils a utilitzar pel personal de recollida:
• Aplicació o funcionalitat d'entrevistador o del qüestionari electrònic: implementa el propi
qüestionari de l'enquesta, i permet la càrrega de la mostra en els dispositius portàtils i la
descàrrega de les dades des d’aquests a la base de dades central de l'adjudicatari.
• Aplicació o funcionalitat d'administració de l'enquesta: implementa les operacions
complementàries que es necessiten per fer una enquesta, com l'alta dels dispositius
portàtils i la gestió de l’operació de camp.
La tecnologia amb la qual s'ha desenvolupat l'aplicació és Visual Basic 6.0 per a aplicació d'escriptori,
i el sistema operatiu serà el del tipus de dispositiu facilitat, ordinàriament Windows 7, llevat que
l'Idescat integri l'aplicació amb un altre.
L’Idescat subministrarà també el programari necessari per dur a terme el procés de gestió i control
del procediment de recollida en l’àmbit provincial, però en aquest cas el sistema operatiu dels
servidors o altres ordinadors i els gestors de base de dades (del servidor central) seran per compte
de l'adjudicatari.
Hi haurà una fase de preproducció on l'adjudicatari haurà d'instal·lar i/o desplegar les aplicacions i
fer les proves mínimes que indiqui l'Idescat.
L'adjudicatari s'haurà d'encarregar de:
• Comunicar a l'Idescat tots els errors informàtics que detecti relatius a la recollida de dades o
que afectin en major o menor mesura a aquesta o a les enquestes recollides.
• Descobrir-ne la causa i comunicar-la a l'Idescat, gestionar-ne la resolució amb els seus
responsables o causants, així com solucionar aquells que corresponguin al propi
adjudicatari, en el mínim temps possible.
4.1.3. En relació amb els arxius informàtics de la base de dades de la mostra
L’Idescat facilitarà la base de dades de les unitats mostrals amb els habitatges a localitzar i les dades
de contacte de les persones de referència de cada habitatge.
Per tal de gestionar aquests arxius informàtics de la base de dades de l'enquesta, l'adjudicatari haurà
de comptar amb un servidor o sistema de servidors centrals de base de dades pròpies, que haurà de
ser adequat i suficient, en el qual s'executarà un sistema gestor de base de dades que sigui
compatible amb les aplicacions de recollida de dades gestionades per l'Idescat i amb el gestor de
base de dades Oracle 11g o compatible, que contindrà la base de dades central.
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A més, haurà d’incloure les instàncies de base de dades que indiqui l'Idescat per a les proves
corresponents (instància de proves), per al procés de formació (instància de formació) i per al propi
procés de recollida de dades (instància de producció).
El gestor de base de dades haurà de ser tal que permeti àmpliament donar el servei suficient al
procés de recollida, sense cap tipus de limitació tècnica imposada pel fabricant, de manera que sigui
tècnicament adequat per a aquesta recollida. En cap cas s'admetrà que el gestor de base de dades
no sigui una base de dades multiusuari Oracle 11g o que no tingui les característiques tècniques
suficients i adequades, com, per exemple, la capacitat de dades i el rendiment suficients, per al
procés de recollida.
De la mateixa manera, els servidors i altre equipament físic i lògic que constitueixi la solució
plantejada per a la recollida han de tenir les capacitats tècniques, en particular les de potència,
seguretat i gestió de dispositius concurrents, que resultin adequades per realitzar el procés de
recollida.
Qualsevol problema de compatibilitat que es produeixi entre les aplicacions proporcionades per
l'Idescat i el gestor de base de dades de l'adjudicatari, l’haurà de resoldre el mateix adjudicatari.
L'adjudicatari haurà d'assegurar que l'Idescat, i només l'Idescat, pugui accedir en qualsevol moment
a la base de dades central de l'adjudicatari, a través d’un accés en línia per canal segur de
comunicacions.
L'Idescat podrà exigir a l'adjudicatari la presentació de documentació (factures, llicències d'ús, etc.)
que testifiqui la tinença o disponibilitat del maquinari (servidors) i el programari (programari de base
de servidors, gestor de base de dades, etc.), presentats per realitzar el procés de recollida de dades.
En finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària haurà de retornar a l’Idescat les credencials
utilitzades pels entrevistadors, els ordinadors portàtils, així com tota la documentació utilitzada que
contingui informació individualitzada de les unitats informants i, a més, tota la documentació que es
generi durant el procés.

5. DETALL DELS TREBALLS A REALITZAR PER L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’adjudicatari designarà un equip tècnic com a responsable dels treballs, amb experiència en la
direcció d’investigacions mitjançant enquesta per mostreig a les llars, que ha d’incloure experts tant
en la metodologia com en la recollida de la informació. L’equip tècnic esmentat estarà
permanentment en contacte amb l’equip tècnic de l’Idescat en tot el procés de l’enquesta, per tal de
facilitar la coordinació i supervisió necessàries.

5.1. Tasques preparatòries del treball de camp
1. Participació del personal de l’equip tècnic de l’empresa en les sessions de formació que estableixi
l’Idescat, per tal de garantir el coneixement correcte de tots els aspectes metodològics i de gestió de
l’enquesta.
2. Realització de sessions de formació a tot el personal que participi en el treball sobre els objectius
i la metodologia de l’ECV 2018, continguts en els manuals d’instrucció que s’hauran de proporcionar
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a tots els enquestadors, la identificació i descripció de les llars en cada habitatge, el contingut i els
criteris de les preguntes dels qüestionaris, etc. Aquesta formació anirà a càrrec de l’Idescat. Totes
les persones (entrevistadors/res) que es vagin incorporant al treball de camp un cop aquest hagi
començat, rebran també la formació esmentada. En aquesta ocasió, la formació anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària, es basarà en els manuals d’instruccions i serà supervisada per l’Idescat.
3. Planificació i organització del procés de treball de camp. Un cop analitzada la distribució de la
mostra, l’empresa adjudicatària elaborarà un calendari de recollida acompanyat d’un pla
de desplegament que ha de garantir en tot moment la cobertura territorial, la representativitat de
la mostra final i la qualitat i fiabilitat dels resultats. Les zones que s’estableixin es mantindran durant
tot el temps de durada del contracte a menys que s’acordi amb l’Idescat la seva modificació.
4. Selecció, contractació i supervisió d’un equip de treball de camp estable: coordinador,
enquestadors i supervisors. L’empresa adjudicatària disposarà d’un mínim de 30 persones amb
experiència en treballs de recollida d’informació en enquestes sociodemogràfiques, que
s’estructuraran en equips amb els supervisors corresponents, a més d’un coordinador de l’enquesta.
L’empresa haurà de garantir l’estabilitat de l’equip de manera que es mantingui com a mínim un 75%
del personal al llarg de tot el treball de camp. L’Idescat demanarà l’acreditació corresponent en el
moment adient. El personal enquestador ha de tenir coneixements suficients, com a mínim, de les
llengües catalana i castellana.
5. Tramesa i control de recepció de la carta i el full informatiu que s’envia als habitatges seleccionats.
En aquestes cartes s’anuncia la visita de l’enquestador i s’explica l’objectiu de l’enquesta. Inclou
l’ensobrat i la tramesa, que haurà de tenir origen en territori català. La tramesa serà programada en
funció del desenvolupament del treball de camp (de manera que cada carta arribi a la seva
destinació entre 3 i 8 dies abans de la visita de l’enquestador). L’empresa adjudicatària es farà
càrrec de totes les despeses que generi aquesta activitat (material, manipulació i franqueig) i portarà
el control de les devolucions en coordinació amb l’Idescat.
6. L’empresa contractada disposarà una línia de telèfon gratuïta per l’enquesta (900) i establirà els
procediments adequats a través dels quals es mantindrà el contacte amb les llars informants amb
l’objectiu de minimitzar la seva desconfiança, informar sobre l’enquesta, resoldre dubtes i gestionar
les cites i horaris per a les visites dels entrevistadors.
5.2. Tasques de treball de camp i recollida de la informació
7. Els responsables de la recollida hauran de repartir les seccions segons les quotes de treball i
zones assignades a cada entrevistador, i hauran de realitzar les càrregues i descàrregues de les
seccions als corresponents ordinadors portàtils.
8. L’univers d’investigació el constitueixen els habitatges familiars principals seleccionats a la
mostra en els quals s’entrevistaran les llars existents i totes les persones de 16 anys i més que hi
resideixin, ja siguin presents o absents, seguint les instruccions incloses al Manual de l’entrevistador
facilitat per l’Idescat. El nombre total d’unitats mostrals a investigar s e r à d e 2 . 6 8 8
(vegeu annex 2). S’estableix com a objectiu global mínim de resposta el 70% dels habitatges i el
45% de les llars de cada una de les seccions censals. Tal i com es detalla en el plec de clàusules
administratives (disposició vint-i-unena sobre la durada del contracte), aquestes condicions són de
compliment necessari per a poder fer el lliurament del fitxer final de dades recollides. En aquesta
disposició, a més, s’estableixen estímuls per millorar el nivell de resposta i la seva distribució
territorial.
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9. Un cop localitzades les adreces seleccionades, es procedirà a la identificació de les llars residents
a l’habitatge i a la determinació de la seva composició, i s’emplenarà per cada una la Taula de
composició de la llar. En cap cas es realitzarà l’enquesta a una llar diferent a la seleccionada.
10. L’entrevista es durà a terme en català o en castellà d’acord amb la preferència idiomàtica de la
persona entrevistada. Per aquest motiu, els enquestadors/es hauran de ser bilingües.
11. L’horari per fer les entrevistes serà el més adient per tal d’aconseguir els objectius de
l’enquesta. Es permetrà la realització en un altre horari o en jornada festiva només en el cas
d’entrevistes posteriors a la primera, si s’escau.
12. En el cas de llars que presentin dificultats a l’hora de contactar-hi, els enquestadors podran fer
ús, si n’hi ha, dels telèfons de contacte associats a la llar i als seus individus aportats per l’Idescat,
per tal de concertar una data i horari òptims per a les entrevistes.
13. L’assignació de qualsevol de les incidències de marc (il·localitzat, inaccessible, altres finalitats i
buit) a un habitatge de la mostra haurà de ser confirmada, a través dels telèfons de contacte
disponibles, per part de l’equip de supervisió de l’enquesta i es detallarà amb precisió el resultat al
camp d’observacions.
14. Es realitzarà el nombre de visites que sigui necessari per tal d’assolir les taxes de recollida
esmentades en el punt 8 d’aquest apartat. Abans d’assignar a un habitatge la incidència d’absent,
s’hi farà com a mínim 6 visites distribuïdes en 3 dies i en diferents horaris de matí i tarda. En e l s
casos que una llar no s’hagi aconseguit enquestar, es procedirà d’acord amb les normes establertes
en els manuals, omplint el Qüestionari d’Avaluació de Manca de Resposta. En cada visita sense
contacte l’enquestador deixarà a l’habitatge un volant amb l’hora programada per a la propera visita i
el nom i telèfon de contacte de l’enquestador.
15. Mentre es realitza el treball de camp, els equips tècnics respectius es reuniran un cop per
setmana a la seu de l’Idescat. En aquestes reunions l’empresa presentarà el seu informe sobre l’estat
del treball de camp i les incidències produïdes. Es valorarà el desenvolupament del treball, es
resoldran les incidències que puguin sorgir i, si s’escau, es reorientaran els processos.
16. En el cas que es realitzin rondes posteriors de recollida en seccions que no hagin assolit els
mínims establerts, si han transcorregut 2 mesos de la tramesa de la carta de presentació, es farà
tramesa d’una segona carta (segons model establert) a les llars destinatàries, anunciant la nova
visita.
La recollida de les dades es portarà a terme segons l’esquema de fluxos que es presenta a l’annex
3 d’aquest plec.

5.3. Entrevistes personals
17. Es realitzaran entrevistes personals a totes les llars informants a les quals s’ha de visitar, seguint
les normes contingudes al Manual de l’entrevistador i respectant sempre el text literal del qüestionari.
18. A cada una de les llars que s’hagi identificat es passarà la Fitxa de llar i el Qüestionari de la llar
a la persona de referència de la llar (aquella que pugui aportar informació fidedigna de la resta de
membres de la llar), i s’emplenarà un Qüestionari individual per cadascun dels membres de la
mateixa llar (persona de referència inclosa) que hagin complert 16 anys o més. El nombre de
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qüestionaris a realitzar en cada llar és per tant variable, depenent del nombre de persones membres
que compleixin els requisits per emplenar el qüestionari individual. La mitjana és de poc més de 2,0
qüestionaris individuals per llar col·laboradora.
19. Una vegada contactada la llar, i per tal de poder obtenir els qüestionaris de tots els membres de
la llar majors de 16 anys, l’entrevistador haurà de realitzar tantes visites com siguin necessàries per
completar-les totes. Només s’acceptaran entrevistes ‘proxi’ en els casos en què la persona pendent
d’entrevistar no hagi d’estar present en el domicili durant tot el temps de permanència de
l’entrevistador a la secció censal corresponent.
20. El tractament de casos en què no es localitzi un informant qualificat per a la resposta o qualsevol
altre tipus d’incidència es farà seguint les instruccions del manual de l’enquesta.
21. L’entrevistador, abans de donar per acabada l’entrevista i abandonar la llar, observarà a
l’aplicació la validació general dels qüestionaris recollits per tal d’assegurar-se que hi son tots i que
estan degudament emplenats. També sol·licitarà telèfons de contacte fixos i mòbils per contrastar
amb els que es disposen, per si fos necessari a l’hora de depurar o completar alguna dada.
22. S’enregistraran les incidències que sorgeixin fent constar els números de telèfon de contacte
que s’utilitzin i es detallarà amb precisió al camp d’observacions les causes que hagin motivat la
incidència, així com els aclariments que siguin pertinents.
5.4. Altres treballs a realitzar
23. Les dades que recullin els entrevistadors en els dispositius portàtils s'hauran de descarregar el
més sovint possible a la base de dades central de l'adjudicatari. Aquestes descàrregues es realitzaran
per canal segur mitjançant l’aplicació desenvolupada amb aquesta finalitat.
24. Es descarregaran setmanalment a la base de dades central de l’adjudicatari (i per tant a la base
de dades de l’Idescat, rèplica de l’anterior) les seccions tancades i les dades de resultats de la
recollida, a partir de les quals es podran obtenir comunicats de treball i informes resum setmanals o
acumulats.

5.5. Transferències a l’Idescat de la informació recollida
25. L’Idescat haurà de tenir accés, en qualsevol moment i de manera segura, a la base de dades
completa de l’enquesta gestionada per l’empresa. L’empresa ha de garantir l’accés real de l’Idescat.
26. L’adjudicatari trametrà setmanalment a l’Idescat una còpia actualitzada de la base de dades.
27. L’adjudicatari també haurà de proporcionar, pel canal de comunicacions mencionat i complint els
requisits de seguretat que indiqui l’Idescat, la possibilitat d’intercanvi d’informació voluminosa en
format electrònic sense ús del correu electrònic.

5.6. Informe final
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28. L’adjudicatari elaborarà i presentarà un informe final comentant el desenvolupament de
l’enquesta i donant detall del resultat i incidències de la recollida. S’hi inclourà informació rellevant
del treball de camp, com ara dades de la durada mitjana d’emplenament de qüestionaris, el nombre
mitjà de visites per habitatge segons l’estat final, etc. També s’hi podran proposar, si cal, actuacions
per a posteriors edicions de l’enquesta.
Un cop rebut l’informe final de l’empresa i recepcionades totes les dades, l’Idescat ha d’emetre el
seu informe, que si és favorable indicarà la finalització del treball de camp als efectes corresponents.

6. CONTROL DE LA QUALITAT I SEGUIMENT DELS TREBALLS
L’empresa adjudicatària establirà un sistema de supervisió i control de qualitat intern al llarg de tot
el procés, adient per garantir la representativitat de la mostra i la qualitat i fiabilitat de la informació
recollida.
1. Farà les inspeccions de treball de camp presencials mitjançant la verificació d’incidències i la
realització d’entrevistes d’inspecció, per tal de comprovar la qualitat i el rigor de l’entrevista
original. S’inspeccionarà un mínim del 15% del treball de cada entrevistador. Aquest percentatge
s’elevarà al 25% durant les dues primeres setmanes de treball. En el cas que l’adjudicatari hagi
ofert també inspecció telefònica, els percentatges anteriors s’aplicaran tant a les inspeccions
telefòniques (sobre el total de llars col·laboradores amb telèfon recollit per l’entrevistador) com a
les presencials (sobre la resta de llars investigades per l’entrevistador), i una mateixa llar no podrà
formar part d’ambdós tipus d’inspecció.
2. Codificació completa, depuració i revisió a l’oficina dels qüestionaris enregistrats, per tal de
comprovar el seu emplenament correcte, i correcció dels errors detectats.
3. Correcció de les omissions, errors i inconsistències en els qüestionaris que siguin detectades en
els processos de depuració, inspecció i revisió, repetint, si fos necessari, el contacte amb
l’informant telefònicament o amb visita personal segons sigui el tipus d’error o inconsistència.
4. Resolució d’incidències, control de recollida i tots aquells treballs que puguin sorgir a les fases de
recollida, depuració i control de la informació.
5. Comunicació immediata a l’Idescat de totes aquelles incidències que sorgeixin en les aplicacions
i sistemes informàtics de recollida, per al seu tractament.
Per part de l’Idescat:
1. L’Idescat tindrà accés als qüestionaris i podrà demanar els aclariments i les revisions que
consideri oportunes.
2. Es considerarà qüestionari vàlid aquell que hagi estat enregistrat, codificat, depurat, revisat i
entregat per l’empresa i posteriorment acceptat per l’Idescat. No s’admetrà com a vàlid el
qüestionari que no superi tots els controls.
3. S’acceptaran com a incidències vàlides aquelles que estiguin degudament justificades.
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4. La direcció de l’enquesta a l’Idescat podrà dur a terme les tasques d’inspecció dels treballs de
camp que consideri convenients mitjançant entrevista repetida, trucades telefòniques, etc., així
com mitjançant presència física de responsables de l’Idescat en els locals de l’empresa o en
visites d’acompanyament durant la recollida de dades. Podran realitzar-se inspeccions dels
continguts dels fitxers i de les incidències assignades. Aquestes inspeccions seran independents
de les que ha de realitzar l’empresa adjudicatària.
5. Com a resultat d’aquestes inspeccions, l’Idescat pot anul·lar qüestionaris que caldrà tornar a
recollir. L’Idescat es reserva el dret de rebutjar parcialment o totalment el treball si no satisfà les
normes de qualitat requerides.
7. TERMINIS D’ELABORACIÓ
Els terminis màxims establerts són:

Inici de la recollida.

3 d’abril de 2018.

Finalització de la recollida.

30 de juny de 2018.

Tramesa a l’Idescat de la base de dades
actualitzada, taules i resum de les
inspeccions realitzades.

Setmanalment, a partir de la segona
setmana a comptar des de l’inici de la
recollida.

Tramesa a l’Idescat del fitxer final i de
l’informe final dels resultats de la recollida
de dades.

20 de juliol de 2018.
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ANNEX 1 de les prescripcions tècniques. Distribució de la mostra
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ANNEX 2 de les prescripcions tècniques. Descripció del qüestionari

1. Taula de composició de la llar.
És el primer qüestionari que s’omple quan s’arriba a l’habitatge. El seu objectiu és relacionar totes
les persones que resideixen permanentment o no en l’habitatge i determinar quines són les que
formen part de la llar. Es compon de 14 preguntes elementals que s’han de respondre per cada
persona.
2. Fitxa de llar.
Recull informació bàsica de totes les persones que s’ha determinat que formen la llar. Es compon de
17 preguntes que s’han de respondre per cada component de la llar.
3. Qüestionari de llar.
Aquest qüestionari recull informació sobre el conjunt de la llar i és respost per la persona que s’ha
considerat representant de la llar. Es compon de 89 preguntes distribuïdes en els següents apartats:
- Identificació. 2 preguntes.
- Habitatge principal. 33 preguntes.
- Equipament de l’habitatge. 1 pregunta.
- Situació econòmica de la llar. 8 preguntes.
- Ingressos. 23 preguntes.
- Dificultats econòmiques. 1 pregunta.
- Mòdul de cura de nens. 5 preguntes.
- Mòdul d’educació i formació formals. 2 preguntes.
- Mòdul de serveis sanitaris. 3 preguntes.
- Mòdul de cura de persones. 8 preguntes.
- Preguntes addicionals. 3 preguntes.
La realització de diverses de les preguntes està condicionada a la resposta en d’altres.
4. Qüestionari individual.
Aquest qüestionari recull informació per cada un dels components de la llar que hagin complert 16
anys o més el 31 de desembre de 2016. Es compon de 104 preguntes distribuïdes en els següents
apartats:
- Identificació. 2 preguntes.
- Activitat. 27 preguntes.
- Renda personal el 2015. 46 preguntes.
- Altres dades personals. 19 preguntes.
- Necessitats bàsiques, activitats socials i de lleure i béns duradors. 1 pregunta.
- Mòdul d’educació i formació formals. 2 preguntes.
- Mòdul d’aprenentatge permanent. 3 preguntes.
- Mòdul de cura de persones. 2 preguntes.
- Preguntes addicionals. 2 preguntes.
La realització de diverses de les preguntes està condicionada a la resposta en d’altres.
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ANNEX 3 de les prescripcions tècniques.
ESQUEMA FLUXOS DEL TREBALL DE CAMP ECV 2018

Registre de població

Mostra llars titulars

Carta de presentació a les llars
Verificació
adreça

Carta retornada

no

Adreça
accessibl
e?

ILO
INA
OFI
VAC

sí
1r dia visita

no
2n dia visita

Localitzable

no

sí

3r dia visita

Localitzable

no
Accepta
l’entrevista?

sí
no

no

Localitzable

sí

Accepta
l’entrevista?

sí

Enregistrament CAPI
SCI, COP o COC

no
sí

Accepta
l’entrevista?

Enregistrament CAPI
SCI, COP o COC
QFR

sí
Enregistrament CAPI
SCI, COP o COC

AUS
------INC
NEG
MIX
COM
------OTR

Fitxer enquestats

Control de qualitat
Contacte telefònic
entrevistat

no

Registre incidències
Tot bé?
sí

Correcció
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Validació IDESCAT
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Retornat a empresa

sí

no
S’accepta?
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