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FORMULARI 2 

Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb 
essers humans i intervencions socials en projectes de recerca. 

  El/La sotasignant, investigador/a principal del Projecte intitulat: 

 

 El/La sotasignant, doctorand-investigador que presenta la Tesi intitulada: 

Declaro que:  

 Sí implica observació d’essers humans  

 Sí implica intervencions socials 

 

Nom i cognoms:   

Departament / Unitat:  

Adreça postal:  

Telèfon:       

Correu electrònic:  

Signatura i data:  

 

Només en els casos que escaigui:  

Nom i cognoms del director de la Tesi de doctorat:   

Departament / Unitat:  

Adreça postal:  

Telèfon:       

Correu electrònic:  

Signatura i data:  
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 Documentació que s'ha d'adjuntar: 

 

 Breu justificació científica i ètica del projecte de recerca que inclogui una 
descripció de l’impacte que es preveu sobre les persones participants i 
col·lectius afectats, i de manera general dels beneficis i riscos que es 
preveuen com a resultat de la recerca.  

 Descripció de la metodologia i tècniques que s’utilitzaran. 

 Informació que rebrà el voluntari o el col·lectiu participant en la recerca. 

 En els casos en què es prevegi sol·licitar la participació de menors d’edat 
legal en projectes de recerca o tesis de doctorat, caldrà que en el full de 
consentiment, a més de la signatura dels pares o responsables legals dels 
menors,  hi consti de manera explícita l’acord dels dits menors i que se’ls 
hagi informat prèviament, atenent a criteris de gradualitat en la seva 
capacitat de comprensió, de les característiques, procediments i finalitat 
del projecte. A més, l’equip investigador vetllarà perquè al llarg de tot el 
procés d’experimentació es tingui molt en compte el benestar i el comfort 
del menor, amb atenció especial al possible rebuig o negativa del menor a 
seguir participant en el projecte. 

 Cal que afegiu el model del document d’informació i el de consentiment que 
s’utilitzarà, així com el procediment per obtenir-lo. 

Al web de la CBUB hi ha un model orientatiu de consentiment informat: 

http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm  

 

Sobre protecció de dades personals:  

 Atès el que estableixen el Reglament  2016/679 de la Unió Europea, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al 
tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en 
el cas que en la realització del projecte de recerca o la tesi de doctorat 
s’obtingui dades personals -incloses dades biomètriques, genètiques i 
quasevol altra de caràcter personal i amb especial cura quan es tracti 
d’infants-, cal fer constar explícitament qui és el responsable del 
tractament i custòdia de les dades recollides, així com en quin dispositiu 
s'emmagatzemaran i/o es procesaran i de quin tipus de dades es tracta: si 
són codificades, seudonimitzades o anonimitzades. 
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 A més a més, tant els investigadors sèniors com els estudiants de doctorat 
hauran d’afegir als fulls d’informació als voluntaris participants i de 
consentiment els paràgrafs següents: 

a) De conformitat amb l’establert a l'esmentada regulació,  la 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, (amb CIF Q0818001J i domicili a la Gran 
Via de les Corts Catalanes, 585 -08007 Barcelona) com a responsable del 
tractament de les dades personals, l’informa que pot contactar amb el 
Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit a l’adreça postal 
(Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 - Barcelona), o 
mitjançant un missatge de correu electrònic a protecciodedades@ub.edu . 

b) Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les 
dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió, així com limitar-ne 
el tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a 
determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir mitjançant escrit a 
l’adreça postal o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça 
esmentada en el paràgraf anterior. Així mateix, l’informem del seu dret a 
presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades en el cas de qualsevol actuació de la Universitat de Barcelona que 
consideri que vulnera els seus drets.  

 En el supòsit de projectes de recerca i  tesis de doctorat basats en 
enquestes, qüestionaris i semblants, per tal  de complir amb la normativa de 
protecció de dades i garantir la privacitat dels voluntaris participants en la 
recerca i de les seves dades personals, convé utilitzar el programa FORMS 
disponible al núvol UB (https://www.ub.edu/portal/web/iub/nuvol-ub ).  

 

En tots els casos, també cal afegir-hi: 

 Compromís, signat per l’investigador/a principal del projecte i/o pel 
director/a de la Tesi de doctorat, de que la confidencialitat de les dades 
personals que es puguin obtenir en el projecte serà escrupolosament 
respectada, tant pel que fa a l’ús acadèmic com a la difusió pública de les 
mateixes. Si es considera que algun resultat del projecte pot afectar o pot 
ser d’interès per les persones o col·lectius participants, caldrà comunicar-
los-hi.  

 Compromís de no utilitzar les dades personals obtingudes per a altres 
estudis diferents. En aquest darrer supòsit, els investigadors han de 
sol·licitar abans el corresponent informe favorable de la Comissió. 



UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

COMISSIÓ DE BIOÈTICA 
 
 

4 
 

 Compromís que no es cometrà cap tipus de plagi en els continguts de la 
present tesi de doctorat, TFG o TFM, per part dels membres que hi puguin 
participar, atès el que diuen els Codis de Bones Pràctiques en recerca. 

 Compromís de que l’investigador principal del Projecte o el director/a de la 
Tesi de doctorat tindrà en compte els Comunicats de la Comissió sobre la 
participació d’estudiants en projectes de recerca (només en els casos que 
escaigui ), sobre possibles problemes ètics en les publicacions científiques i 
sobre els fulls d’informació als voluntaris participants en projectes de 
recerca. 
Aquests Comunicats es poden trobar al web de la Comissió: 
http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm  

 Cal especificar les compensacions econòmiques o altres previstes en el 
Projecte, tant per a l’investigador principal (o per l’equip investigador) com 
per a les persones o col·lectius que hi participin. En cas que no se’n prevegin, 
cal fer-ho constar així. 

 Especificació de la cobertura de l'assegurança subscrita a nom dels 
voluntaris participants, si escau. 

 Altres dades que es consideri importants. 
 

Aquest full s’ha adjuntar a la sol·licitud del projecte de recerca que queda 
dipositada a l'Oficina de Gestió de la Recerca i Convenis. 

 

 


