
 

 

XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic 

 

Objecte 

Facilitar dades procedents de fonts oficials subjectes a secret estadístic de la 

demarcació de Girona per al desenvolupament de projectes d’investigació concrets. 

 

Serveis que ofereix:  

 Accés a l’àrea restringida del XIFRA, Sistema d’Informació Estadística Local de 

la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/xifra). 

 

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 

Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 

per al Desenvolupament Sostenible. 

 

Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i 

els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin. 

 

Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de 

la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent 

del propi. 

 

No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials. 

 

Objectiu 

Facilitar als ens locals de la demarcació la informació de dades estadístiques subjectes 

a secret estadístic del seu àmbit territorial, sense cost econòmic. 

 

http://www.ddgi.cat/xifra


 

 

Sol·licitud del servei 

L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari 

normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona. 

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació. 

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. 

 

Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 

que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 

 

Funcionament del servei 

La Diputació facilita a l’entitat sol·licitant l’accés a les dades que demana mitjançant 

l’EACAT. 

 

L’entitat ha d’adoptar les mesures tècniques, administratives i organitzatives 

necessàries per tal d’assegurar que les dades individuals o individualitzades no seran 

objecte de difusió directa ni indirecta per qualsevol mitjà ni seran cedides a tercers, en 

els termes que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal; la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i 

la normativa de desenvolupament d’ambdues lleis. Així mateix, l’entitat no pot identificar 

les unitats estadístiques individuals de manera directa ni indirecta per a cap tipus de 

tractament. 

 

https://seu.ddgi.cat/
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