Febrer 2019

Convocatòria de l’Observatori Social de
”la Caixa” de suport per a projectes
de recerca social basats en la realització
d’enquestes

Objecte
L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria de suport per a projectes de recerca
social basats en enquestes.

A quants projectes donem suport?
El pressupost total de la convocatòria és de 100.000 euros. Aquesta dotació permet finançar
entre 2 i 4 projectes, segons les característiques de les propostes presentades.

Quines recerques ens interessen?
Aquesta convocatòria és oberta a projectes de recerca que, partint de la realització d’una
enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte als aspectes següents d’un determinat fenomen o problemàtica social:
1) la caracterització d’aquest fenomen, o bé
2) l’anàlisi de les causes que el provoquen.
Si l’àmbit geogràfic és una variable rellevant en la recerca, s’atorgarà prioritat a les propostes
que es refereixin a tot Espanya, per davant de les que analitzin una realitat subestatal. Si, al
contrari, l’àmbit geogràfic no és una variable rellevant de la recerca, l’abast geogràfic de la
mostra que es proposi no afectarà l’avaluació del projecte.

Qui s’hi pot presentar?
La convocatòria és oberta a investigadors o equips d’investigadors de qualsevol nacionalitat
que duguin a terme la seva activitat a Espanya, a universitats, centres de recerca o entitats
privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca.
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En què consisteix l’ajuda?
La convocatòria s’adreça a investigadors o grups d’investigadors que presentin propostes de
recerca basades en enquestes.
La quantitat màxima per a cada projecte és de 50.000 euros. Aquest import inclou:
· Els costos de l’enquesta: la Fundació Bancària ”la Caixa” contractarà la realització de les
enquestes corresponents a l’empresa o les empreses demoscòpiques que triï, i n’assumirà el
cost íntegre.
· Una dotació de 3.600 euros (impostos i cànons inclosos, si n’hi ha) per a l’investigador o
grup d’investigadors com a remuneració de la recerca i elaboració de l’article que esmenta
l’apartat següent. La dotació als investigadors es vehicularà per mitjà d’un contracte amb la
institució de recerca a la qual estigui vinculat l’investigador principal del projecte.
Els encàrrecs referits a la realització de l’enquesta s’entenen fets a favor de la Fundació Bancària ”la Caixa”, la qual tot seguit posarà a disposició de l’investigador o grup d’investigadors
els resultats que se n’obtinguin perquè puguin dur a terme la recerca social objecte de la seva
proposta.
Només amb caràcter orientatiu, tot seguit mostrem els costos de diversos tipus d’enquesta
amb dimensions mostrals diferents:

Quantitats orientatives
per a la realització
de les enquestes
(IVA inclòs)

Tipologia

Mostra vàlida

Durada

Quantitat (euros)

Presencial

1.200

15-20 minuts

42.500

Telefònica

2.000

10-15 minuts

28.500

Web

5.000

Complexitat alta*

23.000

*Pel que fa a les enquestes via web, «complexitat alta» vol dir: enquesta en línia entre 41 i 60 preguntes, fins a 15
minuts de durada i que conté múltiples funcions de lògica i disseny.

Els projectes poden proposar valors diferents dels que hem consignat, sempre que el cost de
realització de l’enquesta, sumada a la dotació, no superi la quantitat màxima establerta per
projecte.

A què obliga l’ajuda?
Els beneficiaris es comprometen a analitzar els resultats de l’enquesta objecte de la proposta
seleccionada, com també a lliurar un article inèdit elaborat per ells mateixos amb els resultats de la recerca a l’Observatori Social de ”la Caixa”, el qual es reserva el dret de publicar-lo a
la seva web, tot i que no hi està obligat. L’article presentat ha de seguir les normes editorials
d’aquesta publicació (exemple d’article publicat a l’Observatori Social).
La publicació de l’article a l’Observatori Social de ”la Caixa” és compatible amb la publicació
posterior, a les revistes acadèmiques que els beneficiaris considerin oportunes, dels resultats
2

derivats de la recerca. En aquests casos, caldrà esmentar explícitament l’ajuda econòmica
rebuda de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
El termini per lliurar l’article és de 6 mesos a partir de la data en què s’hagi signat el contracte
esmentat a l’apartat anterior.
El contingut de l’article ha de girar entorn de les preguntes de recerca que es formulaven en
presentar la sol·licitud.
A fi de poder fer l’anàlisi i elaborar l’article esmentat en aquest apartat, els investigadors seleccionats rebran de la Fundació Bancària ”la Caixa” l’arxiu amb les microdades de l’enquesta. Un
cop publicat l’article, l’Observatori Social de ”la Caixa” posarà aquest arxiu a disposició de la
comunitat científica.

Contingut de la sol·licitud
Els investigadors o equips de recerca interessats a participar en aquesta convocatòria han de
presentar la documentació següent:
1. DOCUMENT A (PROJECTE)
Aquest document ha de contenir informació sobre els aspectes següents:
1. Problemàtica social i pregunta o preguntes de recerca (màxim: 400 paraules)
Quina problemàtica o fenomen social es proposa analitzar? Quina rellevància té? Quina
pregunta o preguntes de recerca trobaran resposta gràcies a la realització de l’enquesta?
2. Antecedents i innovació (màxim: 250 paraules)
Per què és innovadora la proposta? Quin coneixement previ hi ha a Espanya sobre la
qüestió que s’analitza i, d’acord amb aquest coneixement, per què la recerca proposada
té interès?
3. Característiques de l’enquesta (màxim: 100 paraules)
Cal especificar aquesta informació sobre l’enquesta que es proposa dur a terme:
• Tipologia: presencial, telefònica o web.
• Població objecte d’estudi: població general o col·lectiu específic (persones grans,
joves, estudiants d’educació primària, etc.).
• Àmbit territorial: Espanya, una o diverses comunitats autònomes, un o diversos
municipis, etc.
• Grandària de la mostra.
• Durada del qüestionari (complexitat, si es proposa una enquesta per internet).
4. Metodologia (màxim: 250 paraules)
Descripció breu de la metodologia que es farà servir per analitzar les dades de l’enquesta
i la seva adequació per respondre la pregunta o les preguntes de recerca que s’han fet.
El procés de valoració de les sol·licituds és anònim i, per tant, és molt important que el
document A no contingui cap referència que permeti d’identificar l’investigador principal
o cap altre membre de l’equip.
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2. DOCUMENT B (DADES DE CONTACTE I EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA)
Aquest document ha de contenir la informació següent:
1. Nom o raó social i NIF de la universitat o centre de recerca al qual estigui vinculat
l’investigador o l’equip de recerca
2. Dades de l’investigador principal
• Nom i cognoms
• DNI
• Càrrec/posició
• E-mail de contacte
• Telèfon de contacte
3. Equip de recerca (màxim: 250 paraules)
Breu ressenya biogràfica de l’investigador principal, com també dels altres membres de
l’equip de recerca, si n’hi ha.*
* Tots els membres de l’equip han de ser informats prèviament i han d’autoritzar ser inclosos a la proposta.

La sol·licitud es pot presentar en català, castellà o anglès.

Valoració de les sol·licituds
Un comitè d’experts en ciències socials s’encarregarà de valorar les propostes presentades.
Els aspectes que es tindran en compte en aquesta valoració són aquests:
• La rellevància social i l’interès del problema o fenomen que es proposa d’analitzar.
• El caràcter original i innovador de la pregunta o les preguntes de recerca.
• La qualitat tècnica de l’anàlisi proposada.

Termini de presentació de sol·licituds
Les propostes es poden presentar fins a les 0:00h del 14 de març del 2019 a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”, observatorisocial@fundaciolacaixa.org

Notificació de les propostes seleccionades
La notificació als seleccionats es farà per mitjà de l’adreça electrònica de contacte de l’investigador principal que hagi facilitat en el procés de participació, no més tard del 14 de maig del
2019.

4

Acceptació de les bases
La participació implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Protecció de dades personals
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, plaça de Weyler,
3, 07001 Palma (Illes Balears), és responsable del tractament de les dades per a la gestió de
la participació en aquesta convocatòria. Les dades personals es conservaran fins al final dels
terminis de prescripció aplicables. Les dades només seran cedides per al compliment de les
obligacions legals. L’accés a aquestes dades per part de proveïdors tecnològics situats fora
de l’Espai Econòmic Europeu té totes les garanties legals exigides. Per a més informació o
per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, us podeu adreçar al Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Bancària ”la Caixa”, avinguda
Diagonal 621-629, 08028 Barcelona, o bé a l’adreça dpd@fundaciolacaixa.org. També podeu
reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dubtes i consultes
Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, podeu adreçar un missatge electrònic a
l’Observatori Social de ”la Caixa”, observatorisocial@fundaciolacaixa.org.
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