Juny 2020

Convocatòria per donar suport a projectes
de recerca basats en enquestes sobre
l’impacte social de la COVID-19
Objecte
Aquesta convocatòria, dotada amb un total màxim de 120.000 euros, busca incentivar el
coneixement en ciències socials donant suport a investigacions originals de base quantitativa
sobre la realitat social espanyola resultant de la pandèmia de la COVID-19.
L’objectiu de la convocatòria és donar suport a projectes de recerca basats en enquestes
que, en un termini màxim de 6 mesos, puguin realitzar tot el trajecte des de les hipòtesis fins
a les conclusions i presentar els resultats de la recerca en un article de divulgació publicable
per l’Observatori Social de ”la Caixa”.

Context
Una de les missions de l’Observatori Social de ”la Caixa” és donar suport a investigacions en
ciències socials que puguin aportar coneixement rellevant a decisors polítics, professionals
del tercer sector social o professionals de la comunicació, entre d’altres.
L’Observatori Social de ”la Caixa” llança aquesta nova convocatòria amb el propòsit de donar
suport a investigacions noves sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic
actual i poder traslladar els resultats d’aquestes investigacions a formats divulgatius que
seran publicats i disseminats des de l’Observatori Social de ”la Caixa”.

Requisits: què ens interessa en aquesta convocatòria?
Aquesta convocatòria està dirigida a donar suport a investigacions que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin obtenir dades sobre l’impacte de la pandèmia de la COVID-19
en la societat espanyola, i especialment sobre els seus efectes en:
· La desigualtat social i econòmica.
· El mercat laboral.
· Els recursos sanitaris i la salut de la població.
· L’accés a l’educació.
· El benestar dels ciutadans.
· L’equilibri polític i social.
· La comunicació de massa, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
· L’ús de recursos culturals digitals i plataformes de continguts.
· El rol de la societat civil i de les organitzacions no governamentals.
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Abast:
· Investigacions originals sobre la societat espanyola.
· Si l’àmbit geogràfic és una variable rellevant en la recerca, es prioritzaran les propostes que
es refereixin a tot Espanya sobre les que analitzin una realitat subestatal. Si, per contra,
l’àmbit geogràfic no és una variable rellevant de la recerca, l’abast geogràfic que es proposi
no afectarà l’avaluació.
Dades:
· La investigació s’haurà de realitzar a partir de les dades recopilades a través d’una enquesta
telefònica o en línia.
· L’estudi es pot dur a terme creuant dades de les fonts d’informació ja disponibles, tant
d’organismes públics com d’organismes privats.

Què oferim?
La convocatòria ofereix recursos econòmics per dur a terme investigacions socials de base
quantitativa. Es finançaran un màxim de 4 projectes.
L’aportació màxima per a cada projecte és de 30.000 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 de la seva elecció,
assumint de manera íntegra el cost que suposi.
S’entendrà que els encàrrecs referits a la realització de l’enquesta es realitzaran a favor de
la Fundació Bancària ”la Caixa”, que immediatament posarà a la disposició de l’investigador o del grup de recerca els resultats d’aquesta perquè puguin dur a terme la investigació
social objecte de la seva proposta.
Per tal de poder realitzar l’anàlisi i elaborar l’article esmentat en aquest apartat, els investigadors seleccionats rebran de la Fundació Bancària ”la Caixa” el fitxer amb les microdades
de l’enquesta.
Un cop publicat l’article, l’Observatori Social de ”la Caixa” posarà l’esmentat fitxer a la
disposició de la comunitat científica.
· Una dotació de 3.600 euros (inclosos l’IVA i altres impostos aplicables, així com les despeses i els overheads de la universitat o del centre de recerca) per a l’investigador o el grup
d’investigadors, com a remuneració de la recerca i l’elaboració de l’article que s’esmenta en
l’apartat següent.
La dotació per als investigadors es vehicularà a través d’un contracte amb la institució de
recerca a la qual estigui vinculat el líder del projecte.
Aquesta quantitat s’abonarà en dues parts: un 30 % quan se signi el contracte i el 70 %
restant una vegada que l’Observatori Social hagi donat la seva conformitat a tots els
lliurables (vegeu l’apartat següent).
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Tot seguit, es mostren, amb caràcter únicament orientatiu, els costos aproximats de la realització d’enquestes amb diferents mides de la mostra:
Tipologia

Mostra vàlida

Durada

Quantia (euros)

Telefònica

2.000

10-15 minuts

28.000

Web

5.000

Complexitat alta*

26.000

(*) En les enquestes via web, «complexitat alta» significa: enquesta en línia d’entre 41 i 60 preguntes, de fins a 15
minuts de durada, que conté múltiples funcions de lògica i disseny.

Les propostes podran plantejar valors diferents dels indicats, sempre que el cost de realització
de l’enquesta, sumat a la dotació, no superi la quantia màxima establerta per projecte.

Què demanem?
Els beneficiaris es comprometen a:
· Signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, que regularà les condicions
econòmiques i de lliurament de l’article, segons el que es recull en aquestes bases.
· Complir, en la planificació i l’execució de la investigació finançada, amb els estàndards ètics,
socials, econòmics, de recursos humans i contractuals marcats per la universitat o el centre
de recerca als quals estiguin adscrits els investigadors.
· Lliurar un document en el qual es descriguin detalladament la metodologia de la recerca i
els aspectes tècnics de l’anàlisi realitzada. Aquest document serà sotmès a una revisió experta per avaluar la fortalesa científica de la investigació realitzada.
· Lliurar un article divulgatiu inèdit de la seva autoria que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca. Aquest article tindrà com a objectiu ser publicat a l’Observatori Social.
El contracte abans esmentat regularà les condicions de producció de l’article, i la signatura
d’aquest comportarà la cessió en exclusiva a la Fundació Bancària ”la Caixa” de tots els
drets d’explotació del contingut resultant, inclosos els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa Internet) i transformació (inclosa la traducció als idiomes que es
considerin oportuns).
· Tot això sens perjudici dels drets morals dels beneficiaris i, en particular, del seu reconeixement com a autors de l’article.
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Característiques de l’article divulgatiu
· El contingut de l’article s’haurà de correspondre amb la pregunta o les preguntes de recerca
formulades en el moment de presentar la sol·licitud.
· El termini de lliurament de l’article serà de 6 mesos, a partir de la notificació que la proposta
ha estat seleccionada.
· En la redacció de l’article caldrà seguir les normes editorials de l’Observatori Social de
”la Caixa”.
· L’Observatori Social de ”la Caixa” es reserva el dret de publicar-lo en diferents formats, per
bé que no estarà obligat a fer-ho.
· La publicació de l’article a l’Observatori Social de ”la Caixa” no és incompatible amb la
publicació posterior, en publicacions acadèmiques o mitjans generalistes que els beneficiaris
considerin oportuns, dels resultats derivats de la recerca. De fet, l’Observatori Social de
”la Caixa” té com a part de la seva missió fer la difusió més àmplia possible d’aquestes
investigacions i, per tant, l’encoratja i hi dona suport. En tals casos, caldrà esmentar de
manera explícita el suport rebut de la Fundació Bancària ”la Caixa” per a l’obtenció d’aquests
resultats.

Qui s’hi pot presentar?
La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol
nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats
privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya.
L’acord se signarà amb la universitat o el centre al qual estigui adscrit el líder del projecte.
Així mateix, el pagament es canalitzarà a través d’aquestes institucions.

Avaluació de les sol·licituds
Un equip independent i multidisciplinari d’experts en ciències socials i experts no acadèmics
d’àmbits rellevants per a aquesta convocatòria s’encarregarà de valorar les propostes
presentades.
Per tal d’evitar biaixos i garantir l’equitat del procés, els avaluadors no podran identificar els
autors ni la seva filiació. Els aspectes que es tindran en compte a l’hora de fer aquesta valoració
són els següents:
1. La rellevància social i l’interès del problema o fenomen analitzat.
2. El caràcter original i innovador de les preguntes de recerca a les quals es dona resposta.
3. La qualitat tècnica de l’anàlisi de les dades.
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Quants projectes se seleccionaran?
Està previst seleccionar un màxim de 4 projectes de recerca. No obstant això, depenent de la
qualitat de les propostes rebudes, el nombre de propostes seleccionades podria variar.

Contingut de la sol·licitud
En les sol·licituds presentades cal fer servir un llenguatge clar i directe: la claredat expositiva
es tindrà en compte en el procés d’avaluació.
Per facilitar la participació d’avaluadors internacionals, caldrà presentar la documentació
següent en anglès:
1. DOCUMENT A (projecte)
Per tal de garantir l’equitat, les sol·licituds han de ser anònimes. Per tant, el document
A no haurà de contenir cap referència que permeti identificar el líder del projecte o cap
altre membre del seu equip, com tampoc la universitat o el centre de recerca al qual estan
vinculats.
Aquest document ha de contenir tan sols informació sobre els aspectes següents, en
un màxim de 3 pàgines:
1. Resum de la proposta (màxim 4 línies)
2. Problemàtica social i pregunta o preguntes de recerca
Quina problemàtica o quin fenomen social es proposa analitzar? Quina rellevància té?
Quina/es pregunta/es de recerca es respondran gràcies a la realització de l’enquesta?
3. Antecedents i innovació
Per què és innovadora la proposta? Quin coneixement previ hi ha sobre la qüestió que
s’analitzarà? Per què la investigació proposada resulta d’interès?
4. Característiques de l’enquesta
Caldrà especificar la informació següent respecte de l’enquesta que es proposa dur a
terme:
· Tipologia: telefònica o en línia.
· Població objecte d’estudi: població general o col·lectiu específic (persones grans,
joves, estudiants d’educació primària, etcètera).
· Àmbit territorial: Espanya, una o diverses CCAA, un o diversos municipis, etcètera.
· Mida de la mostra.
· Durada del qüestionari (complexitat, si es proposa una enquesta en línia).
5. Metodologia
Breu descripció de la metodologia que es farà servir per analitzar les dades de
l’enquesta i l’adequació d’aquestes per respondre a la pregunta o les preguntes de
recerca plantejades.
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2. DOCUMENT B (dades de contacte)
Aquest document haurà de contenir les dades següents:
Nom o raó social i NIF de la universitat o el centre de recerca al qual estigui vinculat
l’investigador o l’equip de recerca
Dades de les persones sol·licitants:
· Del líder del projecte:
Nom i cognoms
DNI/NIE/passaport
Càrrec o posició
Correu electrònic
Telèfon mòbil
· De la resta de l’equip de recerca:
Nom i cognoms
Càrrec o posició
Correu electrònic

En cas que es presenti un equip de recerca, tots els membres hauran d’haver autoritzat la
seva inclusió en la proposta.

AVÍS IMPORTANT:
· L’estructura dels documents A i B s’ha d’ajustar amb exactitud als esquemes descrits aquí
i reflectits a les plantilles que es proporcionen. Les sol·licituds que no s’ajustin a aquest esquema de presentació seran directament desestimades, sense passar a avaluació.
· El procés de valoració de les sol·licituds serà anònim. El document A no haurà de contenir cap dada que permeti identificar la persona o les persones que presenten el projecte,
ni informar sobre la seva filiació professional/laboral passada o present. L’incompliment
d’aquest requisit convertirà la proposta en inelegible.

Presentació de sol·licituds
Les propostes es poden presentar fins a les 14.00 hores (hora d’Europa Central) del 3 de juliol
del 2020.
Tots els documents de la proposta s’han d’enviar en un mateix correu electrònic, en format
PDF, a l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org.

6

Notificació de resolució de la convocatòria
La resolució general de la convocatòria es publicarà a través del lloc web de l’Observatori Social
de ”la Caixa” no més tard del 15 de setembre del 2020. Abans d’aquesta data, es notificarà als
seleccionats per mitjà del correu electrònic de contacte facilitat.
No s’emetran informes d’avaluació de les propostes, no es disposarà de puntuació per cada
aspecte valorat i no s’admetran reclamacions contra la resolució de la convocatòria.

Acceptació de les bases
La participació implica l’acceptació total de les bases.
Les sol·licituds que no compleixin tots els requisits (característiques dels sol·licitants, temàtiques, contingut, format, longitud, presentació, etc.) no seran elegibles i, per tant, no passaran
a la fase d’avaluació.

Protecció de dades personals
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, amb domicili a la
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 únicament seran cedides per al
compliment d’obligacions legals. L’accés a aquestes dades per part de proveïdors tecnològics
situats fora de l’Espai Econòmic Europeu compta amb totes les garanties legals exigides.
Podeu sol·licitar més informació o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició davant el delegat de Protecció de Dades de la Fundació Bancària
”la Caixa”, a l’avinguda Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona, o a dpd@fundacionlacaixa.org.
També podeu reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dubtes i consultes
Per a qualsevol consulta sobre la present convocatòria, us podeu adreçar al correu electrònic
de l’Observatori Social de ”la Caixa”:observatorisocial@fundaciolacaixa.org.
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