
 

  
Resolució de rector 11/2021, de 1 de juny de 2021, de projectes de recerca que 

impliquin l’ús de dades de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

(UVic-UCC) 

 

ANTECEDENTS 

 

En el desenvolupament de projectes de recerca dins l’àmbit de la UVic-UCC existeix el 

risc de vulneració del compromís de confidencialitat de dades corporatives sensibles, de 

tractament inadequat de dades personals i la realització aleatòria d’enquestes.  

 

En aquest sentit, per tal de vetllar per a la protecció de l’ús i la difusió de les dades 

corporatives i personals, així com ordenar la realització d’enquestes i altres sistemes de 

recollida de dades, es considera convenient establir una regulació específica. 

 
 

RESOLC 

 

Primer. Tots els projectes de recerca (ja siguin de caràcter intern o en forma de 

col·laboració externa) que impliquin la realització d’enquestes a tota o la majoria dels 

membres de la comunitat universitària (estudiantat / PDI / PAS) o a tercers, l’ús de dades 

corporatives confidencials o sensibles  i/o l’ús dades personals per tal de vetllar amb el 

compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, abans de portar-

se a terme qualsevol acció que pugui comportar algun d’aquests riscos, caldrà seguir el 

següent procediment: 

 

(a) La presentació de  la sol·licitud es dirigirà a la Secretaria General, a l’adreça 

secretaria.general@uvic.cat, en aquest document caldrà detallar les accions que es 

volen portar a terme, l’abast d’aquestes i un breu resum del projecte científic.  

 

(b) La Secretaria General compartirà la sol·licitud amb el Rector/a i/o el Vicerectorat 

competent en la matèria objecte d’avaluació, ambdós òrgans acordaran un 

pronunciament sobre la idoneïtat d’autoritzar, si escau, la sol·licitud rebuda i/o suggerir 

les mesures de protecció oportunes. Aquesta decisió serà comunicada per la Secretaria 

General a la persona interessada.  

 

(c) Quan el/la sol·licitant hagi obtingut el vistiplau per part del Rectorat per portar a terme 

el tractament de dades sol·licitat, caldrà presentar el projecte de recerca davant del 

Comitè d’Ètica de la Recerca de la UVic-UCC perquè pugui portar a terme el seu procés 

d’avaluació.  

 

Segon. Aquesta resolució té efecte a partir de la data de la signatura. 
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Vic, 18 de maig de 2021 

 

 

 

Dr. Josep Eladi Baños Díez 

Rector  

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
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