Document d'informació sobre l'estudi DIMCOM
Et convidem a participar en un estudi, DIMCOM, finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ref.
PID2019-111251RB-I00). Abans de prendre una decisió, és important que comprenguis perquè es realitza la
investigació i què implica la seva participació. Si us plau, pren-te el temps necessari per llegir aquest document i fer les
preguntes que creguis convenient.

Quin és el propòsit de l'estudi?
La investigació estudia l'impacte de condicions laborals precàries en les dimensions socials, emocionals i ideològiques
de les persones afectades. Volem saber de quina manera els llocs de treball i les situacions precàries impacten en les
relacions socials i emocionals de les persones, així com si la participació comunitària pot ajudar al benestar d'aquestes.
La investigació la dirigeixen el Dr. Hugo Valenzuela i la Dra. Miranda J. Lubbers del Departament d'Antropologia Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per què m'han convidat?
Convidem a 50 persones majors d'edat de Catalunya a participar en l'estudi. Per assegurar-nos de conèixer opinions i
experiències diverses, busquem persones amb diferents característiques (edats, situació familiar) i situacions laborals.
L'estudi consta d'una entrevista semiestructurada i d'un qüestionari breu que inclou l'anàlisi de xarxes personals.
Algunas preguntes son sobre tu, la teva situació laboral, el teu benestar, la participació comunitària o la teva opinió
sobre la societat, i altres son sobre les teves relacions socials i aquelles persones que són importants per a tu. Si et
sents incòmode amb alguna pregunta, pots ometre-la i passar a la següent. L'administració de l'entrevista
semiestructurada i el qüestionari amb l'anàlisi de les xarxes durarà aproximadament entre dues hores i dues hores i
mitja.

He que participar?
Tu decideixes si participar o no. No ho has de fer fe si no ho desitges. Y si decideixes participar, se't demanarà que
signis un formulari de consentiment. Tot i així, pots retirar-te en qualsevol moment sense donar explicacions i, en aquest
cas, no guardarem les teves respostes. A més, tens dret a sol·licitar que les teves dades personals no constin en la
investigació i siguin eliminades. També pots negar-te a respondre a qualsevol pregunta que et faci sentir incòmode.

Què implica la meva participació?
Si acceptes participar, gravarem les teves respostes al qüestionari/xarxa i gravarem l'entrevista que et farà un
investigador/a per poder transcriure l'entrevista porteriorment.

Què passa amb la informació que proporciono?
Les teves respostes són confidencials i anonimitzem les teves dades. Les teves dades personals i de contacte seran
omeses a la base de dades de les respostes. Els membres de l'equip d'investigació amb accés a aquestes dades han
signat un acord de confidencialitat i, per tant, aquestes dades no podran transferir-se a tercers. Així mateix, assignarem
un codi i les teves dades seran tractades de forma que no permetin identificar-te. Dos anys després de finalitzar aquesta
investigació, anonimitzarem aquests dades per complet. Encara que fem preguntes sobre les teves relacions socials,
no et demanarem que identifiquis personalment a cap dels teus contactes. L'única excepció a la confidencialitat es
contempla si existeix risc sobre la teva seguretat o la de qualsevol altra persona. En aquest cas, estem obligats a
informar a les autoritats competents. Si aquest fora el cas, et mantindríem informat/da.
Les dades anonimitzades s'analitzaran per a extreure els resultats de la investigació. A més, s'utilitzaran per dissenyar
polítiques i mitjans de difusió, i seran dipositades en un dipòsit per posar-los a disposició d'altres investigadors durant
un període de 2 anys com a màxim, sota una llicència que impedeixi els usos comercials.

Quins són els possibles riscos i beneficis?
No preveiem riscos ni beneficis directes de la teva participació. La teva participació ens ajuda a conèixer millor la
precarietat laboral a Catalunya i com podem millorar la situació.

Compensació
Rebràs una compensació de 20 euros pel teu temps.

Drets dels participants de la investigació
La participació en aquesta investigació no implica renunciar a cap dels seus drets. Pots retirar el teu consentiment en
qualsevol moment i abandonar la teva participació sense tenir que explicar les teves raons i les seves conseqüències.
Si vols retirar les teves dades de la investigació antes de que s'anonimitzi als nostres registres, comunica't amb l'equip
d'investigació (consulta les nostres dades a continuació).

Nota de privadesa de protecció de dades
Les teves dades seran processades d'acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679. La
base legal utilitzada per processar les teves dades personals és la realització d'una àrea d'interès públic. La base legal
utilitzada per processar dades personals de categoria especial serà per a finalitats estadístiques o d'investigació
científica i històrica. La UAB és la responsable del tractament de la informació que facilitis. Això significa que la
Universitat és responsable de protegir la teva informació, utilitzar-la adequadament i respondre a qualsevol sol·licitud
per la teva part. Així mateix, si ho desitges, pots contactar el delegat de Protecció de dades de la Universitat, el senyor
Agustí Verde Parera, per a qualsevol consulta sobre les teves dades personals: proteccio.dades@uab.cat . Si vols
accedir, corregir o retirar les dades del projecte (veure https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/proteccionde-datos/politica-de-proteccion-de-datos-1345828627964 .html ), pots contactar amb nosaltres. I recuerda que
sempre pots presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (
https://apdcat.gencat.cat/es/contacte/index.html ).

Om puc obtenir més dades sobre la investigació?
Et convidem a visitar la web de la investigació que conté més informació i on es publicaran els resultats de l'estudi:
https://grupsderecerca.uab.cat/dimcom/cas.

Quina és la participació d'Infermeres de Catalunya en aquest estudi?
Des del sindicat Infermeres de Catalunya donem suport a l'estudi donat el gran interès que tenim, som a sindicat
professional, en conèixer la situació real i actual de l'afectació de la precarietat laboral en el col·lectiu d'infermeres i
infermers de Catalunya i com aquesta afecta a la seva vida personal.
Infermeres de Catalunya participem amb la difusió de l'estudi entre les infermeres per incentivar la participació en
aquest, així com qualsevol suport que ens sigui reclamant per part de l'equip investigador.
En cap cas, facilitarem dades personals d'afiliades ni de simpatitzants, sent aquestes facilitades de forma voluntària als
investigadors en el moment d'acceptar la participació en l'estudi. Així mateix, tampoc rebrem cap mena de dada
personal de les persones participants. Únicament rebrem les conclusions de l'estudi per al posterior anàlisi per part
nostra i la seva divulgació.

Més informació i contacte
Aquesta investigació ha rebut l'aprovació ètica per part del Comitè d'Ètica (CEEAH) de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Si vols posar-te en contacte amb l'equip d'investigació sobre l'estudi, les nostres dades de contacte son: Huego
Valenzuela, hugo.valenzuela@uab.cat , telèfon 93 581 10 99 , i Miranda Lubbers, mirandajessica.lubbers@uab.cat ,
telèfon 935 81 11 42.

Com ho faig per participar en l'estudi?
Accedeix a la següent web i registra la sol·licitut. L'equip investigador contactarà amb tu a la major brevetat.

https://inf.cat/estudi-dimcom

