
  

CARTERA DE SERVEIS  
-PROJECTE DESKcohort- 

Presentació 

El Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut de la Fundació 

Universitària del Bages (FUB), Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), 

ofereix els seus serveis metodològics a qualsevol entitat o institució que vulgui disposar de les 

dades del projecte DESKcohort1.  

Objectiu 

Crear un observatori i recollir dades d’importància pel territori per tal de facilitar als agents 

interventors, entitats o institucions dades i informació rellevant per fer la seva tasca 

d’intervenció per prevenir i promoure la salut de les persones joves de la Catalunya Central.   

  

 
1 No es cedeixen dades particulars de cap institut o centre educatiu participant. 



  

Serveis disponibles: 

I. Freqüències i percentatges 

S’ofereix un document amb diferents dades de les variables demanades, a nivell descriptiu i en 

format d’una taula. Cada taula disposa de dues variables creuades (ex.: tabac-sexe; pantalles-

curs; alimentació-nivell socioeconòmic). Els preus que s’especifiquen a continuació es 

corresponen al nombre de taules generades en la realització de l’anàlisi. S’ha d’especificar de 

quina onada es volen les dades sol·licitades*.  

*Recomanem consultar l’enquesta DESKcohort (disponible a www.deskcohort.cat, apartat “Com 

funcionem? -> 1a onada 2019/20 o 2a onada 2021/22”) i especificar la demanda de les variables 

o preguntes d’interès a incloure en l’informe.  

 

Exemple: si es vol saber consum d’alcohol per sexe i curs, això genera dues taules.  

Concepte Cost (€)2 

Fins a 5 taules Gratuït 

A partir de 5 taules 64€/hora 

 

  

 
2 Els costos detallats en aquest pressupost inclouen l’IVA o altres impostos pertinents. 



  

 

II. Informe bàsic  

Per tal de poder aprofundir més en els resultats de l’estudi delimitat a una població en concret, 

oferim la possibilitat de proporcionar-vos un informe personalitzat que permeti a les entitats o 

institucions del territori disposar de més dades qualitatives i quantitatives. Establim l’estructura 

i metodologia d’un informe bàsic, i oferim que les persones interessades ens puguin fer arribar 

la seva demanda amb la tria de variables i dades d’interès particular. A continuació es detalla el 

tipus d’anàlisi estadístic i contingut que inclou l’informe bàsic: 

• Descripció de la mostra i les seves característiques principals*. 

• Anàlisi estadístic per a una mostra poblacional*. 

• Creuament de fins a 30 variables per sexe i curs o nivell socioeconòmic**. 

• Anàlisi de taules univariada. 

• Anàlisi de taules bivariada, amb significació estadística. 

• Anàlisi de dades multivariada, amb significació estadística. 

• Realització de gràfiques. 

• Redacció de l’informe detallat amb interpretació de resultats. 

• Opcional: presentació dels resultats obtinguts en una reunió a concretar per ambdues 

parts (modalitat online o presencial). 

El cost d’aquest servei és de 1.500€***. 

*Mostra a definir i delimitar per les persones que fan la petició de l’informe (per poble/ciutat, 

municipi o comarca). En cap cas es cediran dades particulars dels instituts o centres educatius 

participants. 

**Recomanem consultar l’enquesta DESKcohort (disponible a www.deskcohort.cat, apartat 

“Com funcionem? -> 1a onada 2019/20 o 2a onada 2021/22”) i especificar la demanda de les 

variables o preguntes d’interès a incloure en l’informe.  

***El cost d’aquest pressupost inclou l’IVA o altres impostos pertinents. 

  



  

III. Altres informes personalitzats: 

Si la petició no encaixa amb el tipus d’anàlisi que s’inclou en l’informe bàsic, es pot fer una 

demanda més personalitzada i que caldrà detallar (variables i tipus de proves estadístiques). En 

funció de com sigui aquest informe personalitzat, es realitzarà un pressupost amb l’import total 

estimat, que haurà de ser acceptat per ambdues parts.  

 

  

 
3 Els costos variaran en funció de la demanda o el nombre de variables i dades d’interès a analitzar. 

Concepte Cost (€)3 

Anàlisi de taules univariada 64€/hora 

Anàlisi de taules bivariada, amb significació estadística 64€/hora 

Anàlisi de dades multivariada, amb significació estadística 64€/hora 

Realització de gràfiques 64€/hora 

Redacció de l’informe de salut 64€/hora 



  

Sol·licitud de pressupost 

Per a conèixer el cost total i detallat de la demanda, i/o per a formalitzar la sol·licitud d’un 

pressupost, es demana contactar amb l’adreça de correu electrònic deskcohort@umanresa.cat 

i indicar la demanda particular. En el missatge hi haurà de constar: 

- La persona o grup de persones que vehiculen la demanda. 

- La institució o grup que fa la petició de dades. 

- El nombre i/o nom de la/les variable/s d’interès i l’onada. 

- La/les variable/s amb les que realitzar el creuament. 

- Especificar la mostra d’interès o condicionant (població, municipi, territori, només 4rt 

d’ESO, només noies, etc.). 

Calendari de pagaments 

La facturació es proposa un mes després de l’acceptació i firma del pressupost, conjuntament 

amb l’entrega de l’informe.   

Acceptació del pressupost 

Tant el context com el contingut d’aquest pressupost podran ser modificats segons alteracions 

del projecte si així ho requereix. Qualsevol modificació del mateix requerirà d’una explicació i 

justificació dels canvis per part de la Fundació Universitària del Bages, i una acceptació firmada 

per part de la part beneficiada. Abans de la firma del pressupost s’haurà de determinar una data 

d’entrega i presentació de l’encàrrec, i procedir a l’acceptació de les parts implicades.  

L’acceptació del pressupost s’executarà mitjançant la firma d’un document per ambdues parts, 

per duplicat, amb la data pertinent a l’expedició del mateix. Un cop realitzada la signatura del 

document es començarà a treballar en l’encàrrec. 

mailto:deskcohort@umanresa.cat

