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TÍTOL DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ: 

I. Fonts d’informació 

En la meva investigació, captaré informació: 

A través d’enquestes o qüestionaris. 

A través de bases de dades de la UdL 

A través de bases de dades d’altres organismes públics o privats 

De quins organismes o entitats? 

A través d’altres fonts d’informació. 

Quines? 

II. Tipus d’informació

En la meva investigació, és imprescindible tractar informació sobre les persones?

No 

Sí 

Quina informació sobre les persones? 

Origen ètnic o racial 

Opinions polítiques 

Conviccions religioses o filosòfiques 

Afiliació sindical 

Dades genètiques 

Dades biomètriques 

Dades de salut (física o psíquica) 
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Dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals de les persones 

Antecedents penals i similars 

Dades socioeconòmiques  

Altres: 

III. Identificació de persones

En la meva investigació, és imprescindible identificar persones concretes?

No 

Sí 

De quina manera s’identifiquen les persones? 

Clarament (a través d’identificadors directes – noms, cognoms, DNI... – o indirectes – 

assignació a cada persona d'un codi, número o identificació similar). 

A partir de les dades que obtinc (de les enquestes, per exemple). 

IV. Comitè ètic

D’acord amb les normes ètiques aplicables a la meva investigació, necessito
l’informe favorable d’un comitè?

No 

Sí 

Confirmo que les dades personals tractades, si s’escau, són les estrictament 
necessàries per a les finalitats indicades del Projecte d’investigació. 

Confirmo que compliré les normes mínimes de seguretat en el tractament de la 
informació que s’indiquen en l’Annex d’aquest formulari. 

Hi adjunto, a aquest formulari, la memòria del Projecte o, si no n’hi ha, un 
resum explicatiu de la meva investigació.

L’Investigador Principal (IP) del Projecte, 



Mesures de seguretat bàsiques en el desenvolupament d’un projecte d’investigació 

• Protegir l’accés a la informació amb identificació i contrasenya.

• L’assignació de permisos, i la seva revocació, per accedir a la informació de la
investigació ha d’estar controlada i centralitzada en la persona de l’IP.

• Utilitzar, tant com sigui possible, ordinadors i dispositius electrònics els
administradors dels quals sigui la UdL, i en què només s’hi pot accedir amb
l’identificador i contrasenya de la UdL.

• No cedir l’ús de cap identificador i contrasenya a tercers.

• No revelar, en cap cas, la contrasenya associada a l’identificador de la UdL.

• No fer ús de l’identificador i contrasenya de la UdL que no són els propis.

• Procurar el canvi de la contrasenya quan es consideri que aquesta pot estar en
coneixement de tercers.

• Evitar guardar la contrasenya en aquelles aplicacions que faciliten aquesta
modalitat.

• Procurar no utilitzar les mateixes contrasenyes que l’usuari ja utilitza en altres
serveis que no són de la UdL.

• Evitar escriure les contrasenyes en papers.

• Desar la informació del Projecte en unitats de xarxa de la UdL o en el núvol de
la UdL (UNIDISC).

• Bloqueig amb contrasenya de les pantalles dels ordinadors i dispositius
electrònics.

• No emmagatzemar ni utilitzar adreces IP que identifiquin dispositius electrònics
de persones.

• Utilitzar les eines ofimàtiques pròpies de la UdL o de proveïdors externs
contractats per la UdL (Office 365 de Microsoft).

• Implementar, amb el suport del delegat de protecció de dades i del responsable
de seguretat de la UdL, les mesures específiques de protecció de les dades que
escaiguin, en funció dels riscos per als drets i llibertats de les persones afectades
(“anonimització”, “pseudonimització” o “xifrat” de les dades).

ANNEX
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