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Guia bàsica per a investigadors sobre protecció de dades personals  

Aquesta guia és aplicable a tots els projectes d’investigació realitzats pel personal 

investigador de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) que tracta dades 

personals. L'objecte d'aquesta guia és orientar i donar pautes al personal investigador 

de la URV sobre les millors pràctiques per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals.  

I. Normativa d’aplicació i conceptes bàsics 

Abans d’entrar a detallar els aspectes de protecció de dades personals que cal tenir en 
compte durant un projecte d’investigació convé fer una breu introducció sobre el marc 
legal aplicable i alguns conceptes bàsics: 

1. Normativa vigent de protecció de dades personals 

a. Reglament (UE) núm. 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 i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de 

dades). 

b. Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals 

AVÍS: en la documentació dels projectes no ha d’aparèixer cap menció a altra normativa 

de protecció de dades personals que no sigui la descrita en aquest apartat. Sobretot cal 

tenir especial cura que no figuri la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal atès que està derogada. Ni tampoc el Reial 

decret 1720/2007 e 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la LOPD 15/1999.  

 

2. Definició de dada personal 

Una dada personal és aquella relativa a una persona física identificada o identificable. 

Per tant, encara que no tinguem el nom o el DNI d’una persona, si tenim un conjunt de 

dades que permetrien determinar a qui pertanyen les dades aleshores són 

considerades igualment dades personals.  

Són dades personals especialment protegides aquelles que revelen l'origen ètnic o 

racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la militància en 

sindicats, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar 

de forma unívoca a un persona física, dades relatives a la salut o dades sobre la vida 

sexual o orientació sexual, així com les condemnes i infraccions penals.  
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En aquests casos cal realitzar una avaluació de l’impacte que suposa sobre els drets i les 

llibertats de les persones que la Universitat tracti les seves dades. Cal evitar el 

tractament d’aquestes dades i si són tractades cal extremar les precaucions de seguretat 

i confidencialitat. El DPD us assessorarà en la realització d’aquesta avaluació. 

 

3. Les figures de responsabilitat més rellevants en l’àmbit de la protecció de dades són: 

a. Responsable del tractament: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o 

qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les 

finalitats i els mitjans del tractament. En el cas d’un projecte d’investigació 

liderat per la URV el responsable del tractament és la URV. 

b. Corresponsable del tractament: quan dos o més responsables determinen 

conjuntament els objectius i els mitjans del tractament, se’ls considera 

corresponsables del tractament. En el cas d’un projecte d’investigació on 

participen diferents institucions on cadascuna tracta un subconjunt de dades 

personals diferents o les mateixes, cadascuna de les parts són responsables del 

tractament de els dades.  

c. Encarregat del tractament: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o 

qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del 

responsable del tractament. En el cas d’un projecte d’investigació que participin 

en el tractament de dades personals proveïdors externs. 

d. Delegat/da de protecció de dades: persona encarregada de coordinar i garantir 

el compliment de la normativa de protecció de dades amb les funcions atribuïdes 

l’RGPD d’informar i assessorar al responsable del tractament, a l’encarregat del 

tractament i persones involucrades en el tractament de dades personals sobre 

les obligacions establertes per la normativa aplicable, de supervisar el 

compliment de la normativa i de cooperar amb l’Autoritat de Control, en el 

nostre cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’adreça electrònica del 

DPD de la URV és dpd@urv.cat.  

AVÍS: L’investigador no ha d’assumir mai cap d’aquestes figures de responsabilitat. 

II. Suport del DPD 
 

El  Delegat/da de Protecció de Dades de la URV dona suport al personal investigador pel 

compliment de la normativa de protecció de dades personals des del disseny i per 

defecte.  

El DPD també és la figura encarregada d’emetre, si s’escau, l’informe sobre el 

compliment de l’RGPD i la LOPDGDD que requereixi el Comitè d’Ètica de Recerca en 

Persones, Societat i Medi Ambient (CEIPSA) de la URV o qualsevol altre organisme 

competent.  

mailto:dpd@urv.cat
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Per l’anàlisi i avaluació dels projectes de recerca, el DPD requereix la presentació dels 

documents següents:  

1. Full d'informació al participant. 

2. Full de consentiment informat del participant. 

3. Qüestionaris que es preveuen realitzar durant l'estudi, si escau. 

4. Compromís de participació del personal investigador. 

5. Protocol o memòria tècnica del projecte, que ha d’incloure: 

a. La forma en que s’obté el consentiment de la persona interessada. 

b. Els sistemes d’informació que s’utilitzaran. 

c. Els procediments de tractament de dades personals que es preveuen, 

entre ells, la pseudonimització de dades. 

d. Descripció dels mitjans utilitzats per emmagatzemar i tractar la 

informació i les seves ubicacions. 

e. Les mesures de seguretat que s’aplicaran. 

 

Podeu accedir a més informació sobre protecció de dades personals consultant la pàgina 

de la URV següent: https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/. 

 

III. Full de consentiment informat de les persones participants i 

compliment del deure d’informació 

Amb caràcter general, el tractament de dades personals que es realitza en el marc d’un 
projecte d’investigació està condicionada a obtenir el consentiment de les persones 
participen en l’estudi. Per aquest motiu, en compliment de la normativa sobre protecció 
de dades personals, cal tenir en compte el següent: 

1. Si es pot evitar, no s’han de recollir ni tractar dades personals. Així, per exemple, 

es poden utilitzar enquestes anònimes evitant preguntes que permetin identificar la 

persona que va donar les respostes o si es tracta de dades audiovisuals es poden 

aplicar tècniques que permetin obtenir-les anonimitzades tals com modificadors de 

la veu de la persona i de la seva imatge que no permetin identificar-la. 

En aquest enllaç podeu accedir a la Guia d’anonimització de dades personals de 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-

procedimientos-anonimizacion.pdf 

2. Si es tracten dades personals, s’ha de comptar amb el consentiment de les 

persones participants i informar-les sobre el tractament de les dades personals que 

es preveu realitzar. És necessari guardar el comprovant o una evidència conforme 

https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf
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s’ha obtingut el consentiment de la persona participant. Per complir-lo es poden 

utilitzar els documents següents:  

A. Full de consentiment informat: Si es tracten dades personals, s’ha de 

comptar amb el consentiment de les persones participants. Aquest 

consentiment inclourà la identificació de la persona participant i una clara 

declaració afirmativa del seu consentiment i, en el cas de menors de 14 anys, 

la identificació del menor i del representant legal i la clara declaració 

afirmativa del representant legal. Cal tenir en compte en cas de dades de 

menors d’altres països de la Unió Europea, l’edat pot variar entre els 13 i els 

16 anys.  

Cal tenir en compte que en els resultats del Projecte de recerca no han de 

constar mai dades personals de les persones participants a no ser que 

disposem del seu consentiment específic. Si es preveu incloure dades 

personals en els resultats de l’estudi caldrà comptar amb un consentiment 

addicional a l’anterior.  

Per a això, al full del consentiment s’ha d’afegir una casella no marcada 

prèviament amb la indicació següent: “Presto el consentiment a la publicació 

i difusió de les meves dades personals en el contingut dels resultats del 

projecte de recerca”. Si la persona participant no marca aquesta casella les 

seves dades personals no es podran publicar. 

El Comitè d’ètica de la URV posa a disposició del personal investigador de la 

URV models de full de consentiment informat. En qualsevol cas, al peu del 

full de consentiment informat ha de constar la clàusula de protecció de dades 

personals que es troba a l’Annex I.  

B. Full d’informació al participant: aquest document ha d’incloure tota la 

informació que la normativa de protecció de dades requereix. En aquest 

sentit, s’ha d’incloure en aquest document indicacions precises sobre la 

informació següent: 

a. La identificació de les dades personals tractades. 

b. La finalitat per a les quals es tractaran les dades en el marc de l’estudi. 

c. Si es preveu la publicació i difusió de dades personals juntament amb els 

resultats de l’estudi. 

d. Si es preveu facilitar les dades a altres entitats i la finalitat per a la qual es 

cediran.  

e. Si es preveu l’anonimització de les dades personals durant l’estudi. 

f. Si es preveu transferències de dades personals a països de fora de la Unió 

Europea. 



  
 

 URV_Guia bàsica protecció dades personals en investigació_v3.0.docx   

Oficina de coordinació i assessorament  
en seguretat i protecció de dades 

N4 URV.K02.04.00 

g. El temps durant el qual es conservaran les dades si és diferent de 5 anys, 

termini que queda expressat per defecte amb l’excepció de si el Full 

d’informació al participant estableix un termini diferent. Altrament es pot 

indicar els criteris que s’utilitzaran per determinar aquest termini. 

h. Si les dades s’han obtingut de fonts diferents a la mateixa persona titular de 

les dades.  

El Comitè d’ètica de la URV posa a disposició del personal investigador de la 

URV models de full d’informació al participant. En qualsevol cas, al final del 

full d’informació al participant s’ha d’incloure la clàusula de protecció de 

dades inclosa a l’Annex II que ha d’anar precedida del títol “Informació sobre 

protecció de dades personals”. 

3. Com s’ha indicat, les dades personals s’han de recollir amb el consentiment de la 

persona. El consentiment s’entén com una clara declaració afirmativa de la 

persona titular de les dades o el seu representant conforme el presta i que s’ha de 

poder demostrar més endavant si resulta necessari. Es per això, que caldrà verificar 

la identitat de la persona per comprovar que efectivament qui ens presta el 

consentiment és qui diu ser. En el cas de qüestionaris en línia aquesta comprovació 

serà més complexa motiu pel qual sempre que sigui possible es requerirà 

l’autenticació de la persona al Campus Virtual.  

Com a evidència de la clara declaració afirmativa de prestar el consentiment 

de participar a l’estudi s’ha d’utilitzar algun dels mitjans següents els quals 

deixaran constància que la persona participant presta el consentiment: “Presto 

el consentiment al tractament de les meves dades personals”: 

a. Signatura del consentiment informat de la persona participant, en format 

paper o electrònic amb certificat digital on, tal i com ja s’ha dit, ha de 

constar la clàusula continguda a l’Annex I.  

b. Casella marcada en un qüestionari en línia que ha d’indicar “Accepto el 

tractament de les meves dades personals” que ha de dur a un enllaç a la 

clàusula continguda a l’Annex I o, preferiblement, ha d’incloure tota 

aquesta clàusula sense haver d’accedir a cap enllaç. 

c. Gravació de veu o imatge i so en la que s’identifiqui a la persona, quedi 

gravada la informació continguda a la clàusula de l’Annex I i la persona 

faci una clara declaració afirmativa d’estar d’acord amb el tractament de 

les seves dades.  

És molt important guardar aquestes evidències per poder demostrar en 

qualsevol moment que s’ha comptat amb el consentiment de les persones per al 

tractament de les seves dades. 

4. Els continguts dels annexos I i II només poden ser modificats segons les indicacions 

que consten al peu de pàgina i per tant, no està permesa la modificació de la resta 

del redactat. 
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III. Regles i principis bàsics en matèria de protecció de dades 

personals 

Un cop recollides les dades personals haurem de tenir en compte les següents regles i 
principis bàsics a l’hora de protegir-les adequadament. Aquests aspectes han de quedar 
degudament recollits al document de memòria o protocol del projecte d’investigació: 

1. S’ha d’utilitzar sempre les mínimes dades personals possibles per complir amb el 

principi de minimització de dades. Així, per exemple:  

a. Si només ens interessa tenir control de qui respon un qüestionari per evitar 

respostes duplicades mantindrem per separat les respostes obtingudes i un 

llistat amb la identificació de qui l’ha respost sense que les respostes quedin 

vinculades a la persona que les va donar. 

b. Si és rellevant l’edat de la persona sol·licitarem que ens indiqui la seva edat 

o l’any que va néixer, però no la data completa de naixement.  

2. Sempre que sigui possible realitzarem un procés de pseudoanonimització de les 

dades personals que dificulti conèixer a quina persona pertanyen. Així, per 

exemple, si disposem de dades personals o mostres biològiques humanes podem 

codificar-les de manera que no pugui identificar-se només amb la dada personal o la 

mostra a qui pertanyen. El vincle del codi de la resposta o mostra amb la persona a 

qui corresponen el guardarem en un lloc segur amb accés només al personal 

autoritzat.  

3. La persona participant podrà interrompre lliurement la seva participació a l'estudi 

en qualsevol moment. Això implicarà que totes les dades d’aquesta persona es 

puguin continuar considerant en l’estudi, però de manera anonimitzada, és a dir, es 

podran guardar de manera que no pugui identificar-se a la persona a la que 

pertanyen i caldrà destruir de forma segura la informació que l’identifiqui inclòs el 

Consentiment Informat que va signar. 

4. Amb caràcter previ al tractament de dades cal definir les mesures de seguretat 

amb les que es tractaran les dades per complir així amb el principi de seguretat des 

del disseny. En cas de tractar-se dades especialment protegides cal extremar les 

mesures de seguretat. En aquest àmbit, el DPD en conjunció amb el Responsable de 

Seguretat de la URV i el Servei de Recursos Informàtics i TIC us assessorà en les 

mesures de seguretat a aplicar i els sistemes d’informació més idonis a utilitzar i.  

5. Durant el tractament de dades personals cal utilitzar el sistemes propis de la 

Universitat als que s’apliquen centralitzadament les mesures de seguretat 

pertinents. Amb caràcter general, per a la realització de l’estudi s’han d’utilitzar els 

sistemes d’informació i dispositius propis de la URV al qual s’apliquen les mesures 

de seguretat de l’Esquema Nacional de Seguretat. Només el personal participant 

durant l’estudi ha de tenir accés autoritzat. Addicionalment, cal contactar amb el 

Servei de Recursos Informàtics i TIC per tal de confirmar quines eines informàtiques 
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es poden utilitzar durant l’estudi. En cas de ser necessari utilitzar altres sistemes 

aquests hauran de ser configurats de forma segura complint així amb el principi de 

seguretat per defecte. Per a això es configuraran per evitar errors coneguts, com ara 

contrasenyes per defecte de l’usuari administrador, es bloquejaran funcionalitats i 

camps d’informació del programa que no s’utilitzaran i es mantindran actualitzats a 

les darreres versions i pegats de seguretat. 

6. Durant el tractament de dades tothom qui participi en la realització de l’estudi ha 

d’estar advertit de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte i que les 

dades s’han d’utilitzar única i exclusivament per a la finalitat que es van recollir tot 

evitant qualsevol accés no autoritzat a les mateixes. En aquest sentit, el personal 

investigador participant en l’estudi ha de signar un compromís conforme és informat 

sobre l’objecte de l’estudi i els procediments, incloses les mesures de seguretat 

aplicades. La signatura del compromís comporta l’acceptació dels procediments 

incloent el compromís de confidencialitat de les dades personals que tractarà i de 

realitzar una adequada custòdia evitant-ne qualsevol accés no autoritzat.   

7. En cas que un proveïdor participi en la realització de l’estudi s’ha de considerar 

com a encarregat del tractament de les dades que són responsabilitat de la URV. A 

aquest efecte, cal subscriure un contracte o acord amb el proveïdor per regular, 

entre d’altres qüestions, quines dades tractarà, per a quina finalitat, quines mesures 

de seguretat haurà d’aplicar i que haurà de fer amb les dades a la finalització del 

contracte o acord. 

8. En cas que les dades siguin tractades per un proveïdor o una entitat que participi 

en l’estudi i es trobin fora de l’espai europeu cal exigir que les dades es tractin 

conforme les premisses de la normativa europea. El DPD us assessorà sobre les 

exigències que cal subscriure mitjançant contracte o conveni de col·laboració. En la 

mesura del possible les dades s’han de mantenir en territori europeu i s’ha de 

facilitar a l’altra part l’accés a aquestes sense que pugui extreure-les. 

9. Les dades personals que es recullin per a la realització de l’estudi no es poden 

utilitzar per a finalitats diferents a les que han motivat la realització del projecte de 

recerca.  

10. S’ha de guardar la més estricta confidencialitat d’aquestes dades i no es poden 

donar a conèixer a terceres parts. Si s’han de cedir o permetre l’accés a les dades a 

terceres parts, s’han de despersonalitzar o anonimitzar les dades de manera que 

no sigui possible identificar a les persones participants a les que pertanyen. 

Per donar compliment a aquestes directrius podeu considerar dintre del Protocol o 

memòria del projecte d’investigació el model de redactat que s’inclou a l’annex III i que 

podeu adequar a l’estudi d’investigació concret.  
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Annex I: clàusula bàsica per al Consentiment Informat 
 

 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF Q9350003A i amb 

domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 

Finalitat Participar en ....................1 en els termes que es descriuen al full d’informació al participant. En el cas que l’estudi prevegi 

la publicació, difusió i reutilització dels resultats obtinguts incloent dades personals, les dades personals seran utilitzades 

per a aquesta finalitat sempre que l’interessat hagi atorgat el seu consentiment. 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit 

adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre 

General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

Informació 

addicional 

Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat ................2 i els seus drets 

al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s’hi pot 

consultar la Política de Privacitat de la URV. Així mateix, pot consultar aquesta informació al Full d’informació al 

participant sobre l’estudi.  Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta 

sobre protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic del dpd@urv.cat. 

 

  

 
1 Indicar “el projecte de recerca” en el cas que es tracti d’un projecte de recerca, “l’estudi de la Tesis 
Doctoral” en el cas que es tracti d’una tesi doctoral. 
2 Indicar en cursiva “Projectes de recerca de la URV” o “Tesis Doctorals de la URV” segons correspongui. 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/rgpd
mailto:dpd@urv.cat
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Annex II: clàusula ampliada per al full d’informació al 

participant 
 

Informació de protecció de dades 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades aplicable a la Universitat 

Rovira i Virgili (URV) i publicada a l’apartat “Legislació aplicable” de l’espai “Protecció de dades de caràcter personal” 

de la Seu Electrònica (https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/), es posa en coneixement de les persones interessades la 

següent informació: 

a) Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identificació Universitat Rovira i Virgili 

CIF: Q9350003A 

Adreça Postal Carrer de l’Escorxador, s/n 

43003 Tarragona 

Dades de contacte dels 

Delegats de protecció de 

dades 

Delegats de protecció de dades de la URV 

Correu electrònic: dpd@urv.cat 

 

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat? 

Les dades personals són tractades amb la finalitat de participar en .............................3 en els termes que es descriuen 

al full d’informació al participant. En el cas que l’estudi prevegi la publicació, difusió i reutilització dels resultats 

obtinguts incloent dades personals, les dades personals seran utilitzades per a aquesta finalitat sempre que 

l’interessat hagi atorgat el seu consentiment.  

c) A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

En el marc del tractament mencionat, les seves dades no es cediran a tercers tret que existeixi obligació legal o 

s’indiqui expressament en el full d’informació al participant. 

d) Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment que dona la persona interessada de forma expressa.   

e) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seves dades? 

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat i la resta d’obligacions derivades de la legislació 

de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010. 

En aquest sentit, La Universitat Rovira i Virgili s’ha dotat d’una Política de Seguretat que pot ser consultada a la secció 

sobre “Legislació i normativa” de la pàgina web de la Universitat dintre de “Normativa pròpia” i “Altres normes”, 

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/altres-normes/. 

Addicionalment, al Full d’informació al participant es concreten algunes mesures de seguretat específiques que es 

tindran en compte durant la realització de l’estudi. 

f) Quins són els drets dels interessats? 

 
3 Indicar “el projecte de recerca” en el cas que es tracti d’un projecte de recerca o “l’estudi de la Tesis 
Doctoral” en el cas que es tracti d’una tesi doctoral. 

https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/
mailto:dpd@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/altres-normes/
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L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar 

la cancel·lació i supressió, i a oposar-se al tractament, inclòs l’elaboració de perfils, a limitar fins a una data 

determinada el tractament de les seves dades i a la portabilitat de les mateixes, en format electrònic.  

La persona participant pot interrompre la seva participació a l'estudi retirant el seu consentiment en qualsevol 

moment, sense donar explicacions. En aquest cas, les dades no es  podran eliminar per tal de garantir la validesa dels 

resultats i complir amb les obligacions legals aplicables a l’estudi, però no serà possible vincular‐les a la seva persona. 

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació 

escrita, detallant motivadament la sol·licitud, adreçada al Registre General (C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona) 

o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.  

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

mitjançant el mecanisme que estableixi. Pot consultar més informació a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici  

Finalment, l’informem que podrà sol·licitar informació relacionada amb la protecció de dades personals mitjançant 

correu electrònic als nostres delegats de protecció de dades a la direcció del dpd@urv.cat 

g) Quant de temps conservarem les seves dades? 

El període de conservació de les dades és de 5 anys un cop finalitzat l’estudi, tret que el full d’informació al participant 

estableixi un període diferent. En qualsevol cas, es conservaran les dades fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada.   

  

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
mailto:dpd@urv.cat
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Annex III: model de contingut referent a protecció de dades per 

a la memòria o protocol de la investigació 
 

Les dades recollides per a l'estudi estaran identificades mitjançant un codi i només l’investigador 

principal o els seus col·laboradors podran relacionar aquestes dades amb els participants. Mai 

s'identificarà a les persones participants en cap informe, presentació ni publicació que sorgeixi 

d'aquest estudi. Per tant, la seva identitat no serà revelada a cap persona excepte quan sigui 

requerit pel Comitè d'Ètica al que es sotmet l’estudi amb la finalitat de comprovar les dades i 

procediments de l'estudi.   

Tota la informació recopilada sobre les persones participants en el marc d’aquest estudi es 

mantindrà estrictament confidencial i amb aplicació de les corresponents mesures de seguretat 

que garanteixin, a més de la seva confidencialitat, la seva integritat, disponibilitat, autenticitat i 

traçabilitat.    

Per al tractament de les dades s’utilitzaran els sistemes d’informació propis de la Universitat 

Rovira i Virgili instal·lats a la seva xarxa informàtica aplicant-se les mesures de seguretat de la 

informació establertes pel Reial Decret 3/2010 que regula l’Esquema Nacional de 

Seguretat.  Concretament, les dades es recolliran mitjançant ......................................................4 

i s’introduiran en el sistema d’informació .................................................................5 

Posteriorment, per a analitzar les dades s’utilitzarà el programa ..................................................6 

El personal investigador de l’estudi es compromet a complir la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a més del Reglament 

(UE)núm. 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 signarà un 

compromís de participació i confidencialitat. 

La finalitat del tractament de les dades és la participació a l’estudi en base al consentiment de 

la persona participant. La persona participant també pot donar el consentiment per la 

reutilització de les dades per a estudis futurs que estiguin relacionats7.   

La persona participant pot interrompre la seva participació a l'estudi o estudis futurs relacionats 

retirant el seu consentiment en qualsevol moment, sense que sigui necessària la seva 

justificació. En aquest cas, les dades no es podran eliminar per tal de garantir la validesa dels 

resultats i complir amb les obligacions legals aplicables a l’estudi, però sí que quedaran 

codificades de manera que no sigui possible vincular-les a la seva persona.   

 
4 Indicar formulari, entrevista, qüestionari segons apliqui. 
5 Indicar quin sistema d’informació propi de la Universitat Rovira i Virgili s’utilitzarà per a la realització de 
l’estudi, en cas de dubte sobre si el sistema utilitzat és propi de la Universitat cal contactar amb el 
Responsable de Seguretat de la mateixa.  
6 Indicar quin programa d’anàlisi de dades s’utilitzarà per a la realització de l’estudi, només en cas que 
apliqui sinó eliminar tota la menció.  
7 Eliminar aquesta menció en cas que al Consentiment Informat no aparegui la següent menció: 
 “Un cop finalitzada la investigació, és possible que les dades obtingudes siguin d’interès per a altres 
estudis relacionats. En relació amb això, s’ofereixen les següents opcions: NO autoritzar l’ús de les seves 
dades en altres projectes d’investigació relacionats. /  SÍ autoritzar l’ús de les seves dades en altres 
projectes d’investigació relacionats.” 



  
 

 URV_Guia bàsica protecció dades personals en investigació_v3.0.docx   

Oficina de coordinació i assessorament  
en seguretat i protecció de dades 

N4 URV.K02.04.00 

En el cas que es realitzin cessions de les dades recollides per l’estudi a tercers o a altres països 

aquesta cessió es realitzarà amb la mateixa finalitat de l'estudi descrit i sempre de manera 

anònima, és a dir, sense que contingui informació que permeti identificar directament al 

participant. En el cas que es produeixi aquesta cessió, s’exigirà al tercer que garanteixi, com a 

mínim, el mateix nivell de protecció de les dades i de mesures de seguretat que s’apliquen 

durant l’estudi. 

 


