
 

 

Guia de sol·licitud d’accés a dades confidencials amb finalitats 

científiques 

 
Dades identificatives de la persona sol·licitant 

 

1. Investigador/a responsable (o investigador/a principal) 

Noms i cognoms, càrrec, afiliació (organisme), adreça postal on es fa la recerca i adreça 

postal/adreça electrònica/telèfon de contacte de la persona sol·licitant. 

 

2. Altres investigadors/res amb accés a dades confidencials amb finalitats 

científiques 

Noms i cognoms, càrrecs, afiliacions (organismes), adreça postal on es fa la recerca i les 

adreces postals/adreça electrònica/telèfons de contacte de cada investigador/a. 

 

3. Currículum de l’investigador/a responsable i currículum de la resta 

d’investigadors/res que tindran accés a les dades, així com el suport explícit 

del centre de recerca (imprescindible per accedir a dades amb fitxers d’utilització 

segura de risc mitjà o alt). 

 

4. Persona de contacte del centre de recerca 

Noms i cognoms, càrrec, afiliació, adreça postal/adreça electrònica/telèfon de contacte. 

 

Descripció detallada de la recerca proposada 

 

1. Context i objectiu de la recerca proposada 

 

Descripció sintètica del context i objectius de la recerca que es pretén dur a terme, amb un 

èmfasi especial en l’ús i la utilitat prevista de la informació continguda en les dades 

requerides que són objecte de la sol·licitud.  Al mateix temps, cal indicar l’estimació de 

temps prevista (en mesos) per fer ús de tota la informació que contenen els fitxers de 

dades confidencials sol·licitats. 

 

D’altra banda, també cal consignar el tipus de resultats numèrics o quantitatius que es 

preveuen publicar derivats de la recerca, sobretot pel que fa a noves taules de magnituds o 

freqüències, anàlisis multidimensionals o modelitzacions que puguin revelar la identitat 

d’individus únics, així com els estadístics addicionals que caracteritzaran les conclusions 

finalment obtingudes. 
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2. Descripció de les dades sol·licitades 

 

Cal especificar les fonts (estadístiques o administratives o d’altres tipus) de les dades 

sol·licitades i descriure totes les variables contínues i categòriques d’interès (amb les 

seves modalitats o categories), incloent-hi l’abast poblacional i territorial d’aquestes. També 

s’han d’especificar els motius pels quals els objectius de la recerca no es poden assolir 

sense l’accés i tractament de les dades confidencials. 

 

Cal indicar si és imprescindible disposar de la totalitat dels registres individuals i de la 

totalitat de les variables camps que conté el fitxer de dades que se sol·licita, als efectes de 

delimitar l’abast i proporcionalitat de la informació cedida per als propòsits de la recerca, 

inclosa la sèrie temporal, si s’escau. En qualsevol cas, és convenient ordenar el llistat de 

variables i camps per ordre de prioritat en relació amb la recerca que es durà a terme. 

 

Finalment, també cal especificar si és imprescindible mantenir o establir identificadors 

individuals de cada registre per a l’anàlisi o per a qualsevol tractament posterior 

(pseudoanonimització). 

 
 

3. Tipus de tractaments previstos amb les dades cedides 

 

Cal explicar els principals mètodes quantitatius o qualsevol altre tractament que s’aplicarà a 

les dades individuals objecte de la sol·licitud (aïlladament o amb altres dades), per tal de 

determinar les mesures de control de revelació estadística més favorables a la recerca 

prevista. 

 

En aquest context, cal indicar les preferències en relació amb possibles reduccions de la 

dimensió de la informació respecte a l’emmascarament o pertorbació d’algunes dades 

individuals. 

 

4. Altres fonts d’informació estadístiques, administratives o privades disponibles 

 

Cal especificar cadascuna de les fonts d’informació individuals (d’origen estadístic, 

administratiu o privat, ja sigui d’accés públic o restringit) de les quals ja disposa o 

disposarà l’investigador/a o equip d’investigació per a la recerca, referides a poblacions 

idèntiques o semblants a la població descrita en el fitxer de dades, i amb la descripció de 

cada variable (contínua o categòrica) que hi consti. 

 

Cal indicar si es preveu fer algun tipus d’acarament, fusió o combinació de registres 

individuals entre les diferents fonts o fitxers de dades ja disponibles, incloent-hi les dades 

a les quals se sol·licita tenir accés. 
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Finalment, també cal indicar l’eventual disponibilitat de tabulacions a mida o d ’altres 

resultats específics (que no necessàriament s’han fet públics) referits a la població 

descrita en el fitxer de dades que l’Idescat o altres organismes hagin subministrat amb 

anterioritat a l’investigador/a o equip d’investigació. 

 

5. Mesures de seguretat en l’emmagatzematge i tractament de les dades 

 

Cal especificar la seguretat física de les instal·lacions/dependències de l’entitat de recerca, 

així com el seu sistema informàtic i, en particular, la que disposa o disposarà l’investigador/a 

o equip d’investigació per a la recerca, tenint en compte que les dades confidencials amb 

finalitats científiques han d’utilitzar-se només en els locals de l’entitat de recerca.  

 

Cal detallar com està aïllada la xarxa informàtica de la resta de l’organització i del món 

exterior, explicar com s’emmagatzemaran de forma segura les dades confidencials en 

aquestes instal·lacions i definir les mesures establertes per supervisar l’accés a les dades.  

 

Cal tenir en compte que, amb caràcter general, les dades confidencials han 

d’emmagatzemar-se en un equip informàtic protegit per una contrasenya i l’accés ha d’estar 

restringit als investigadors/ores autoritzats/ades. Els resultats intermedis d’anàlisis que 

inclouen dades confidencials han d’emmagatzemar-se en un entorn protegit. 

 

6. Calendari de publicacions previstes per a la difusió de la recerca 

 

Cal especificar el calendari de les principals fases previstes per a l’execució de la recerca, 

indicant el termini establert per acabar-la. També cal detallar els mitjans i entorns previstos 

(digitals o impresos) per difondre’n els futurs resultats, incloses les presentacions en 

qualsevol format. 
 

Informació sobre protecció de dades 

 

Responsable del tractament: Institut d’Estadística de Catalunya 

Finalitat: Les vostres dades seran tractades per la gestió derivada de la tramitació de sol·licituds d’informació 

estadística amb finalitats científiques. 

Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a dpd@idescat.cat o a l’adreça 

postal de l’Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona), acreditant la vostra identitat. 

Informació addicional: Consulteu la política de protecció de dades. 

 

. 
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