
 

 

Document de compromís per a l’accés a dades confidencials amb 
finalitats científiques 

 
 
Jo, (nom i cognoms, càrrec, institució en la qual treballa), investigador/a principal, 
responsable de la recerca titulada (nom de la recerca), 
 
MANIFESTO que: 

1. La informació cedida per l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) 
consisteix en un fitxer de dades confidencials de .......... amb un total de ......... 
registres, als quals s'han aplicat tècniques de control de la revelació estadística per 
evitar al màxim identificar de forma directa la informació individual sotmesa al secret 
estadístic (d’acord amb el Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de fitxers 
estadístics i de la cessió de dades sotmeses a secret estadístic i, en general, per la 
legislació estadística vigent). 

 
2. Les dades a què l’Idescat dona accés estan protegides per la Llei 23/1998, de 30 de 

desembre d'estadística de Catalunya, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades, el Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de 
la normativa vigent en aquesta matèria que li és aplicable. 
 

3. Les dades a què l’Idescat dona accés només es poden utilitzar per a la recerca 
esmentada a l’apartat 1 d’aquest document. Per tant, no es poden fer servir per a cap 
altra activitat o amb una finalitat diferent, ni tampoc es poden cedir a cap altra 
persona, institució o entitat. 

 
4. Em comprometo a informar el personal que tracta aquestes dades confidencials sobre 

les restriccions d’ús de les dades cedides per l’Idescat (apartats 2 i 3), i a vetllar 
perquè el personal que hi tingui accés compleixi amb les obligacions d'aquest 
document de compromís. 

 
5. Els fitxers digitals que contenen les dades de l’Idescat seran custodiats en un lloc 

adient amb les mesures de seguretat necessàries en compliment de la normativa 
aplicable sobre protecció de dades personals i secret estadístic que impedeixin 
especialment l'accés de qualsevol persona aliena a la recerca objecte d’aquesta 
cessió de dades confidencials. 

 
6. El personal investigador que tindrà accés al fitxer són les persones següents: 

• (nom i cognoms), investigador/a principal 

• (nom i cognoms), resta personal investigador 
 

7. La informació que es difongui a partir de la informació cedida per l’Idescat serà 
sempre suficientment agregada o emmascarada per tal de salvaguardar el secret 
estadístic i es prendran les mesures tècniques oportunes per tal d'evitar el risc de 
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revelació d’informació individual (d’acord amb l'article 26 de la Llei d'estadística de 
Catalunya). En tot cas, no es farà cap difusió (en cap mena de suport o document) on 
el valor d’una cel·la de qualsevol taula pugui revelar informació individual de manera 
indirecta. 

 

8. Em comprometo a lliurar per escrit a l’Idescat els resultats numèrics (taules, 
gràfiques i altres formulacions quantitatives) de la recerca abans de publicar-los o 
difondre’ls per qualsevol mitjà, perquè l’Idescat pugui contrastar el nivell de 
revelació  estadística  de  les  dades  individuals i  determinar, si  s'escau, les 
mesures addicionals que hauré d’adoptar obligatòriament per garantir al màxim la 
preservació del secret estadístic, abans de difondre aquests resultats. També em 
comprometo a lliurar a l’Idescat el text complet  dels resultats de la recerca (incloent-hi 
taules, gràfics, mapes, etc.) abans de difondre’ls per qualsevol mitjà,  per verificar que 
s’acompleix amb les mesures i les indicacions de l’Idescat. Si es tracta d’un article per 
publicar, em comprometo a lliurar la informació a l’Idescat abans de sotmetre l’article 
perquè sigui publicat. 

 

9. Facilitaré qualsevol altra informació que afecti la confidencialitat a l’Idescat sobre la 
recerca abans que es difongui, si m’ho demana. En particular, si es generen noves 
taules de magnituds, caldrà detallar el nombre i pes de la contribució de cada 
component del valor d’una cel·la, a l’efecte de determinar-ne el grau de seguretat. 

 
10. Estic assabentat que l’accés al fitxer de microdades es fixa per un període de 

..... mesos, a comptar de la data de signatura d’aquest document. Si una vegada 
finalitzat aquest termini cal seguir utilitzant aquesta informació, ho sol·licitaré 
prèviament a l’Idescat, que avaluarà l’ampliació del temps de cessió. Si n’autoritza 
l’ampliació, es formalitzarà en un annex a aquest document. 

 
11. Una vegada s’hagin utilitzat les dades cedides, garantiré la destrucció dels fitxers de 

microdades lliurats per l’Idescat i qualsevol altra reproducció parcial o total d'aquests, 
sigui quin sigui el seu suport material, i comunicaré per escrit aquest fet a l’Idescat. 
En tot cas, la data límit per destruir aquesta informació cedida serà el dia....  

 
12. Em comprometo a  informar l’Idescat de qualsevol canvi en les meves dades de 

localització facilitades al Formulari per a l'accés a dades confidencials amb finalitats 
científiques, a fi de mantenir permanentment actualitzades les dades de contacte.  

 
13. Em comprometo a reconèixer totes les facilitats atorgades per l’Idescat amb el text 

següent: “Aquest [estudi/recerca/article] es basa en dades proporcionades per 
l’Idescat [cal especificar-ne la font estadística i el període de referència].” Quan es 
divulguin els resultats, em comprometo a afegir-hi el text següent: “La responsabilitat 
de totes les conclusions extretes de les dades facilitades és exclusivament a càrrec 
del(s) autor(s).” 

 
14. Comunicaré a l’Idescat les referències de les publicacions i articles que es derivin 

de la recerca feta amb les dades cedides tan aviat com es difonguin públicament i 
autoritzo l’Idescat a fer-ne redifusió al seu web o en qualsevol altre mitjà. 
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15. Estic assabentat que si jo, o el meu equip de recerca, incomplim les obligacions 
establertes, pot donar lloc a les responsabilitats de tot ordre que la legislació 
estableixi i que pot facultar l’Idescat a exigir-les, d’acord amb els procediments 
previstos legalment. 

 
16. Comunicaré a l’Idescat, de forma immediata, qualsevol incidència o incompliment 

que es pugui produir en relació amb les obligacions o els procediments esmentats 
anteriorment.  

 
 

Signatura de l’investigador/a principal i del responsable del centre de recerca de què forma 
part 

 

 

Barcelona, .. d............. de ....  

 

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   

 

Declaro que he fet saber a les persones de les quals he proporcionat dades en aquest formulari les dades que he 
facilitat i la informació sobre protecció de dades. 

 

 

mailto:dpd@idescat.cat
https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/

