
 

ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES 
 

ESPAZO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA ESPAZO PARA MODIFICACIÓNS

…………………………………………  …………………..……...………….………………………………… ………………………………………………… …………………..……...………….……………………… 
Concello Rúa, praza, estrada Concello Rúa, praza, estrada

……………………………  ……………… …………… ………… ………………………… …………………………………  ……………… ……………… ……… ……………………  
Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal

Provincia Código de Concello Provincia Código de Concello

Código de Distrito Código de Sección Código de Distrito Código de Sección

Vivenda titular Vivenda substituta Vivenda titular Vivenda substituta  
 
ENQUISA :

Enquisador/a: …………………………………………………………………………………………………………………………

Inspector/a de enquisadores: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Data da enquisa: Día Mes
 

 
 

Entrevistador: A continuación voulle facer algunhas preguntas sobre a vivenda e o equipamento, a situación económica 
do fogar así como as expectativas económicas que teñan. ¿Que persoa do fogar, de 18 ou máis anos, considera que pode 
responder mellor a estas preguntas? 
 

PERSOA DE REFERENCIA

Persoa de referencia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono contacto 1: Teléfono contacto 2: Teléfono contacto 3:  
 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

P1. ¿Pode dicirme a súa idade? (anos cumpridos)  |__|__|__| 
 

P2. Sexo  Home    
Muller    

 

P3. ¿Cal é o tipo de fogar que reside na súa vivenda?  
 

A. Persoa soa 
B. Parella, con fillos 

B.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
B.b. Sen convivir con outras persoas 

C. Parella, sen fillos 
C.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
C.b. Sen convivir con outras persoas 

D. Pai ou nai e fillos 
D.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
D.b. Sen convivir con outras persoas 

E. Outros grupos con relación de parentesco 
F. Outros grupos sen relación de parentesco 

 

P4a. ¿Cantas persoas residen no fogar?                |__ __| 
P4b. ¿Cantas delas teñen 16 ou máis anos?       |__ __| 
P4c. Destas últimas, ¿cal é a súa distribución segundo a  relación coa actividade laboral na 
semana pasada, de luns a domingo?        
 

 

1. Traballan 
1.1. por conta allea………………………...............................|__| 
1.2. por conta propia agás axuda familiar.............................|__| 
1.3. axuda familiar.................................................................|__| 

2. En paro 
2.1. percibindo prestación ou subsidio ..................................|__| 
2.2. sen percibir prestación nin subsidio ...............................|__| 

3. Percibindo unha pensión (xubilación, viuvez, orfandade…) ……....|__| 
4. Estudantes ......................................................................................|__| 
5. Labores do fogar .............................................................................|__| 
6. Outras situacións.............................................................................|__| 



 

 
VIVENDA E COCHE NO FOGAR 

 

P5. As preguntas seguintes refírense a situación na que se atopa o seu fogar respecto á compra 
dos seguintes bens: 

             

  A. Teno 
comprado 
e pagado 

 

B. Teno 
comprado e 

estao a pagar 

 C. Non o 
ten 

comprado 

      

                   

a. A vivenda principal     
 

       → Alugada  Cedida   
                   

b. Unha segunda vivenda     
 

             
                   

c. Un coche     
 

             
                   

 
 
 

EXPECTATIVAS SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA XERAL E DO FOGAR  
 

P6. Na súa opinión, a situación económica xeral de Galicia nos últimos doce meses: 
A Mellorou significativamente 
B Mellorou lixeiramente 
C Permaneceu estable 
D Empeorou lixeiramente 
E Empeorou significativamente 
 

P7. Na súa opinión, a situación económica xeral de Galicia para os próximos doce meses: 
A Mellorará significativamente 
B Mellorará lixeiramente 
C Permanecerá estable 
D Empeorará lixeiramente 
E Empeorará significativamente 
 

P8. Na súa opinión, o número de parados en Galicia nos próximos doce meses: 
A Descenderá significativamente 
B Descenderá lixeiramente 
C Permanecerá estable 
D Aumentará lixeiramente 
E Aumentará significativamente 
 

P9. Nos últimos doce meses, a posición económica do fogar: 
A Mellorou significativamente 
B Mellorou lixeiramente 
C Permaneceu estable 
D Empeorou lixeiramente 
E Empeorou significativamente 
 

P10. Nos próximos doce meses, espera vostede que a situación económica do fogar: 
A Mellore significativamente 
B Mellore lixeiramente 
C Permaneza estable 
D Empeore lixeiramente 
E Empeore significativamente 
 

P11. ¿Cree vostede que o seu fogar será capaz de aforrar nos próximos doce meses? 
A Sí, seguramente 
B Sí, pode ser 
C Non, probablemente non 
D Non, seguramente non 
 

P12. ¿Cree vostede que é o momento adecuado para que o fogar faga grandes compras 
(mobles, lavadoras, televisións, etc)? 

A Sí, é moi bo momento 
B Non é nin bo nin mal momento 
C Non, é moi mal momento 
 

 
 
 
 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA DO FOGAR 
 

P13. ¿Cal é a cantidade neta de ingresos que por todos os conceptos entran no fogar, por termo 
medio ao mes nos últimos tres meses, contando todas as persoas que traballan e todas as 
pensións, subvencións, rendas e beneficios? 

 

A. Ata 400,00 euros 
B. De 400,01 a 600,00 euros 
C. De 600,01 a 1.000,00 euros  
D. De 1.000,01 a 1.500,00 euros  
E. De 1.500,01 a 2.000,00 euros  

F. De 2.000,01 a 2.500,00 euros  
G. De 2.500,01 a 3.000,00 euros  
H. De 3.000,01 a 4.000,00 euros  
I. Máis de 4.000,00 euros  

 

P14. En relación co total de ingresos netos mensuais que percibiu regularmente o seu fogar nos 
últimos tres meses, ¿como adoitou chegar a fin de mes? 

1. Con moita facilidade  
2. Con facilidade  
3. Con dificultade  
4. Con moita dificultade  
 

 

P15. Dígame se o seu fogar... 
 

15a. ¿Se permitiu 
nos últimos 3 

meses? 

15b. ¿Ten previsto 
permitirse nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   

A. Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer             
B. Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro...             
C. Facer fronte a imprevistos ou grandes compras             
D. Aforrar algo de cartos             
E. Facer algún extra en produtos de alimentación             
F. Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado             
G. Traballar menos horas ou deixar de traballar algún membro do 
fogar 

            

H. Contratar algún novo servizo no fogar (internet, canle de pago...)            
 
P16. Indique se o seu fogar... 
 

16a. ¿Tomou esta 
medida nos 

últimos 3 meses? 

16b. ¿Cree que terá 
que facelo nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   

A. Cambiar os seus hábitos de compra mercando marcas 
brancas, produtos en oferta… 

 
          

 

B. Diminuír outros gastos comúns, como roupa e calzado, 
transporte…(excluír alimentación)  

 
          

 

C. Algún dos membros do fogar tivo/terá que poñerse a 
traballar cando antes non o facía 

 
          

 

D. Algún dos membros do fogar tivo/terá que aumentar  a 
xornada de traballo, facer horas extras... 

 
          

 

 
P17. Con respecto ao momento económico que tivo o seu fogar nos últimos tres meses, indique 
se tivo algún retraso no pago de recibos que foran de obrigado cumprimento: 
                              Si  Non 
A. Tivo algún retraso no pago do recibo da hipoteca da vivenda principal               (Só si P51=B) 
B. Tivo algún retraso no pago do recibo do aluguer da vivenda principal              (Só si P51=C Alugada) 
C. Tivo algún retraso no pago doutros préstamos, compras aprazadas…                 
D. Tivo algún retraso no pago dos recibos de auga, gas, electricidade, comunidade...    
 
P18. Tendo en conta os ingresos e gastos do seu fogar. Indique se o seu fogar... 

 
 

18a. ¿Tomou esta 
medida nos 

últimos 3 meses? 

18b.¿Cree que terá 
que facelo nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   
A. Recibir axuda económica de familiares ou amizades              
B. Para reducir a contía das cotas mensuais, renegociar 
as condicións da súa hipoteca ou reunificar débedas 

 
         

  

C. Solicitar préstamos para afrontar gastos correntes              
D. Optar por solucións financeiras como aprazar pagos, 
fraccionar pagos… 

 
         

  

 
SEGUINTES ENTREVISTAS 

Para as outras 5 entrevistas telefónicas que lle imos facer, ¿cal é o día de semana e a hora á 
que prefire lle chamemos? 
 

Día da semana      ........................      Hora do día  I_________| 
 



 

 
 



 

CUESTIONARIO ROLDAS SUCESIVAS 

   ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES 
 

ESPAZO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA ESPAZO PARA MODIFICACIÓNS

…………………………………………  …………………..……...………….………………………………… ………………………………………………… …………………..……...………….……………………… 
Concello Rúa, praza, estrada Concello Rúa, praza, estrada

……………………………  ……………… …………… ………… ………………………… …………………………………  ……………… ……………… ……… ……………………  
Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal Núm. ou km. Escaleira Planta Porta Código Postal

Provincia Código de Concello Provincia Código de Concello

Código de Distrito Código de Sección Código de Distrito Código de Sección

Vivenda titular Vivenda substituta Vivenda titular Vivenda substituta  
ENQUISA :

Enquisador/a: …………………………………………………………………………………………………………………………

Inspector/a de enquisadores: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Data da enquisa: Día Mes
 

 

PERSOA DE REFERENCIA ANTERIOR

Persoa de referencia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono contacto 1: Teléfono contacto 2: Teléfono contacto 3:
 

Entrevistador: Se esta persoa xa non forma parte do fogar ou non vai estar nel durante este trimestre, ¿que outra persoa 
do fogar, de 18 ou máis anos, considera que pode responder mellor a preguntas sobre a vivenda e o equipamento, a 
situación económica do fogar así como as expectativas económicas que teñan? 
PERSOA DE REFERENCIA

Persoa de referencia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono contacto 1: Teléfono contacto 2: Teléfono contacto 3:
 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Só se se cubre unha nova 
persoa de referencia 

P1. ¿Pode dicirme a súa idade? (anos cumpridos)  |__|__|__| 
P2. Sexo Home              Muller    

 

P3a. Respecto á anterior entrevista, ¿produciuse algún cambio no tipo de fogar que reside na súa vivenda?           
Si  Pasar a P3b                Non  Pasar a P4 
 
P3b. ¿Cal é o tipo de fogar que reside actualmente na súa vivenda? 

A. Persoa soa 
B. Parella, con fillos 

B.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
B.b. Sen convivir con outras persoas 

C. Parella, sen fillos 
C.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
C.b. Sen convivir con outras persoas 

D. Pai ou nai e fillos 
D.a. Convivindo con outras persoas (con parentesco ou non) 
D.b. Sen convivir con outras persoas 

E. Outros grupos con relación de parentesco 
F. Outros grupos sen relación de parentesco 

P4a. ¿Produciuse algún cambio no número de persoas que residen no fogar respecto á anterior entrevista?        
Si  Pasar a P4b                Non  Pasar a P4c 
P4b. ¿Cantas persoas residen actualmente no seu fogar?         |____| 
P4c.  Respecto á anterior entrevista, ¿produciuse algún cambio no número de persoas de 16 ou máis anos?           
Si  Pasar a P4d               Non  Pasar a P4e 
P4d. ¿Cal é o número actual de persoas de 16 ou máis anos?      |____| 
P4e. ¿Produciuse algún cambio na distribución segundo a relación coa actividade laboral das persoas de 16 ou 
máis anos respecto á anterior entrevista? 
                     Si  Pasar a P4f                                 Non  Pasar a P5 
P4f. ¿Cal é a distribución segundo a relación coa actividade laboral das persoas de 16 ou máis anos na semana 
pasada, de luns a domingo? 

1. Traballan 
1.1. por conta allea………………………............................................|__| 
1.2. por conta propia agás axuda familiar..........................................|__| 
1.3. axuda familiar..............................................................................|__| 

2. En paro 
2.1. percibindo prestación ou subsidio ..............................................|__| 
2.2. sen percibir prestación nin subsidio ...........................................|__| 

3. Percibindo unha pensión (xubilación, viuvez, orfandade…) …………….......|__| 
4. Estudantes ....................................................................................................|__| 
5. Labores do fogar ...........................................................................................|__| 
6. Outras situacións...........................................................................................|__| 



 

VIVENDA E COCHE DO FOGAR 
 

Só se P5 na rolda anterior= Non o ten comprado 
 

P5a.  A última vez que o entrevistamos díxonos que non tiña comprada a vivenda principal. 
Respecto á anterior entrevista... 

A. Comprouna e pagouna 
B. Comprouna e a está a pagar 
C. Non a comprou.......................................Alugada  Cedida  

 

P5b.  A última vez que o entrevistamos díxonos que non tiña comprada unha segunda vivenda. 
Respecto á anterior entrevista... 

A. Comprouna e pagouna 
B. Comprouna e a está a pagar 
C. Non a comprou 

 

P5c.  A última vez que o entrevistamos díxonos que non tiña comprado un coche. Respecto á 
anterior entrevista... 

A. Comprouno e pagouno 
B. Comprouno e estao a pagar 
C. Non o comprou 

 
EXPECTATIVAS SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA XERAL E DO FOGAR  

 

P6. Na súa opinión, a situación económica xeral de Galicia nos últimos doce meses: 
A Mellorou significativamente 
B Mellorou lixeiramente 
C Permaneceu estable 
D Empeorou lixeiramente 
E Empeorou significativamente 
 

P7. Na súa opinión, a situación económica xeral de Galicia para o os próximos doce meses: 
A Mellorará significativamente 
B Mellorará lixeiramente 
C Permanecerá estable 
D Empeorará lixeiramente 
E Empeorará significativamente 
 

P8. Na súa opinión, o número de parados en Galicia nos próximos doce meses: 
A Descenderá significativamente 
B Descenderá lixeiramente 
C Permanecerá estable 
D Aumentará lixeiramente 
E Aumentará significativamente 
 

P9. Nos últimos doce meses, a posición económica do fogar: 
A Mellorou significativamente 
B Mellorou lixeiramente 
C Permaneceu estable 
D Empeorou lixeiramente 
E Empeorou significativamente 
 

P10. Nos próximos doce meses, espera vostede que a situación económica do fogar: 
A Mellore significativamente 
B Mellore lixeiramente 
C Permaneza estable 
D Empeore lixeiramente 
E Empeore significativamente 
 

P11. ¿Cree vostede que o seu fogar será capaz de aforrar nos próximos doce meses? 
A Sí, seguramente 
B Sí, pode ser 
C Non, probablemente non 
D Non, seguramente non 
 

P12. ¿Cree vostede que é o momento adecuado para que o fogar faga grandes compras 
(mobles, lavadoras, televisións, etc)? 

A Sí, é moi bo momento 
B Non é nin bo nin mal momento 
C Non, é moi mal momento 
 
 
 
 
 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA DO FOGAR 
 

 

P13. ¿Cal é a cantidade neta actual de ingresos que por todos os conceptos entran no fogar, 
por termo medio ao mes nos últimos tres meses, contando todas as persoas que traballan e 
todas as pensións, subvencións, rendas e beneficios?  

 

A. Ata 400,00 euros 
B. De 400,01 a 600,00 euros 
C. De 600,01 a 1.000,00 euros  
D. De 1.000,01 a 1.500,00 euros  
E. De 1.500,01 a 2.000,00 euros  

F. De 2.000,01 a 2.500,00 euros  
G. De 2.500,01 a 3.000,00 euros  
H. De 3.000,01 a 4.000,00 euros  
I. Máis de 4.000,00 euros  

 

P14. En relación co total de ingresos netos mensuais que percibiu regularmente o seu fogar nos 
últimos tres meses, ¿como adoitou chegar a fin de mes? 

1. Con moita facilidade  
2. Con facilidade  
3. Con dificultade  
4. Con moita dificultade  

 

P15. Dígame se o seu fogar... 
 

15a. ¿Se  permitiu nos 
últimos 3 meses? 

15b. ¿Ten previsto 
permitirse nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   

A. Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer             
B. Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro...             
C. Facer fronte a imprevistos ou grandes compras             
D. Aforrar algo de cartos             
E. Facer algún extra en produtos de alimentación             
F. Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado             
G. Traballar menos horas ou deixar de traballar algún 
membro do fogar 

            

H. Contratar algún novo servizo no fogar (internet, canle 
de pago...) 

            

 

P16. Indique se o seu fogar... 
 

16a. ¿Tomou esta 
medida nos 

últimos 3 meses? 

16b. ¿Cree que terá 
que facelo nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   

A. Cambiar os seus hábitos de compra mercando 
marcas brancas, produtos en oferta… 

 
          

 

B. Diminuír outros gastos comúns, como roupa e 
calzado, transporte…(excluír alimentación)  

 
          

 

C. Algún dos membros do fogar tivo/terá que poñerse a 
traballar cando antes non o facía 

 
          

 

D. Algún dos membros do fogar tivo/terá que aumentar  
a xornada de traballo, facer horas extras... 

 
          

 

 
P17. Con respecto ao momento económico que tivo o seu fogar nos últimos tres meses, indique 
se tivo algún retraso no pago de recibos que foran de obrigado cumprimento: 
                              Si  Non 
A. Tivo algún retraso no pago do recibo da hipoteca da vivenda principal              (Só se ten hipoteca) 
B. Tivo algún retraso no pago do recibo do aluguer da vivenda principal              (Só se ten aluguer) 
C. Tivo algún retraso no pago doutros préstamos, compras aprazadas…                 
D. Tivo algún retraso no pago dos recibos de auga, gas, electricidade, comunidade...    
 
P18. Tendo en conta os ingresos e gastos do seu fogar. Indique se o seu fogar... 

 18a. ¿Tomou esta 
medida nos 

últimos 3 meses? 

18b. ¿Cree ter 
que facelo nos 

próximos 3 meses? 
  Si  Non    Si  Non   
A. Recibir axuda económica de familiares ou amizades              
B. Para reducir a contía das cotas mensuais, renegociar 
as condicións da súa hipoteca ou reunificar débedas 

 
         

  

C. Solicitar préstamos para afrontar gastos correntes              
D. Optar por solucións financeiras como aprazar pagos, 
fraccionar pagos… 

 
         

  

 
 

SEGUINTES ENTREVISTAS 
Para a entrevista telefónica que lle imos facer o seguinte trimestre, ¿cal é o día de semana e a 
hora á que prefire lle chamemos? 
 
 

Día da semana      ........................      Hora do día  I_________| 
 


