Transparència a la recerca:

principis, directrius
i límits
La integritat garanteix que el treball
de recerca sigui acceptat, pugui
ser usat per d’altres i que sigui
respectuós amb els participants
de l’estudi.

Què és la transparència
a la recerca i on puc
trobar directrius?
D’acord amb la definició del
Diccionari de Cambridge, la
transparència a la recerca es pot
definir com les activitats i processos
de recerca que es fan obertament,
sense secrets perquè altres
col·legues i el públic puguin confiar
que són justos i honestos.

Els quatre pilars de la transparència
a la recerca són:
Presentar la recerca
Publicar i difondre els resultats i conclusions
Atorgar accés a les dades i mostres utilitzades en la recerca
Proporcionar informació a les persones participants a la fi
de la recerca
Font: NHS

Les directrius i codis locals i
internacionals consideren la qüestió
de la transparència de la recerca
de diferents maneres. Per exemple,
l’article 5.1 del Reglament General
de Protecció de Dades (RGPD), en el
marc de la Unió Europea, estableix
la “transparència” com un dels
principis relatius al tractament de
les dades personals: “Les dades
personals es tractaran de forma
lícita, lleial i transparent en relació
amb la persona interessada”.
En el seu considerant 39, la
Unió Europea afirma a més
que les persones han de saber
com “les dades personals que

els concerneixen [es] recullen,
utilitzen, consulten o tracten de
qualsevol altra forma i en quina
mesura es tracten o es tractaran
les dades personals”.
Altres aspectes fonamentals
relacionats amb la transparència
s’analitzen a diferents iniciatives
internacionals. Una d’aquestes
iniciatives són els Principis Rectors
de FAIR per a la gestió de de
dades científiques, publicats el
2016 a Scientific Data, que tracten
de donar directrius perquè les
recerques siguin localitzables,
accessibles, interoperables
i reutilitzables.

Datos, análisis y producción

La transparència a la recerca abasta tres dimensions: dades,
anàlisi i producció.
Transparència de les dades: el personal investigador ha de
posar a disposició de les persones que llegeixin les proves
o les dades utilitzades per recolzar les seves recerques
i afirmacions. “Això permet a les i els lectors apreciar la
riquesa i el matís del que les fonts diuen en realitat, avaluar
amb precisió com es relacionen amb afirmacions més
àmplies, i avaluar si han estat interpretades o analitzades
correctament”.
Transparència analítica: el personal investigador ha de fer
accessible la informació sobre l’anàlisi de les dades. Les
persones lectores haurien de poder comprovar el procés
interpretatiu pel qual un autor o autora infereix que les
proves recolzen una afirmació específica.
Transparència de la producció: les persones lectores haurien
de tenir accés a “informació sobre els mètodes mitjançant
els quals es van seleccionar determinats conjunts de proves,
arguments i mètodes esmentats d’entre tot el conjunt de
possibles opcions”.
Font: Andrew Moravcsik, Princeton University

Pel fet que el personal
investigador està utilitzant
cada vegada més eines
computacionals per a tractar
grans quantitats de dades, els
principis posen l’accent en la
“processabilitat automatitzada”,
és a dir, segons la definició
proporcionada per la Iniciativa
GO Fair:
“La capacitat dels sistemes
computacionals per a trobar,
accedir, interoperar i reutilitzar
dades sense cap o amb una
mínima intervenció humana”.

Les Directrius TOP per a la Promoció
de la Transparència i l’Obertura,
publicades el 2015, ofereixen
un conjunt d’eines útils per a
promoure la recerca transparent.
Inclouen vuit estàndards modulars:
I) citació; II) dades; III) mètodes
analítics i IV) transparència
dels materials de recerca; V)
transparència del disseny i l’anàlisi;
VI) preinscripció d’estudis; VII)
preinscripció de plans d’anàlisi; i
VIII) replicació. Aquests estàndards
permeten certa flexibilitat en
la seva adopció, ja que la seva
aplicació depèn de cada disciplina,

però al mateix temps estableixen
normes comunitàries.
La xarxa EQUATOR cerca millorar
la confiabilitat i el valor de la
bibliografia de recerca sanitària
publicada i ofereix directrius
per a la presentació d’informes
transparents i precisos per a molts
tipus d’estudis, des d’assaigs
aleatoris fins a informes de casos
i protocols d’estudi. És una font molt
completa, amb una base de dades
molt detallada i amb capacitat
de cerca de directrius per a la
presentació d’informes.

disposició de dades en brut i guions
d’anàlisis de dades reproduïbles,
tot descrivint totes les decisions
d’elaboració de dades i encoratjant
els autors/autores a actuar d’acord
amb aquests principis.

També existeix una iniciativa
internacional que es compromet
a la transparència de la recerca,
que guia i fomenta la transparència
i l’obertura en la recerca. La
iniciativa està adreçada a personal
investigador, revisors i revisores,
alumnat de doctorat, comitès i
consells editorials, i promou els
valors de la Ciència Oberta. En
el cas del personal investigador,
donen suport a la posada a la

Sigues transparent!
Assegura’t que la teva recerca sigui:
Concisa, clara i fàcilment accessible; escrita en un llenguatge
senzill, si és possible, i disponible oralment si se sol·licita.
Al teu equip tracta de cooperar amb els teus col·legues
perquè les dades siguin com més sòlides, millor. Aquesta
protecció de les dades primàries és clau. Tot el personal
investigador del teu equip ha de tenir accés a aquestes dades
primàries, que han de ser protegides almenys durant 10 anys.

La importància
de la transparència
de la recerca
La transparència permet a d’altres
avaluar, reutilitzar i rastrejar l’origen
de les dades, i ha de preservar-se
al llarg del cicle de gestió de les
dades de la recerca. En aquest
sentit, com s’afirma en un article
recent de PLOS Biology, “l’intercanvi
de dades és un component
crític de la transparència de
la recerca... ja que permet al
personal investigador independent
explorar noves hipòtesis, sintetitzar
les proves de tots els estudis i
aplicar els mateixos mètodes
experimentals utilitzant les
mateixes dades”.
La transparència pot fomentar la
reutilització i la recerca posterior
de les dades recollides,

i augmenta la disponibilitat
de les dades digitals per
a les futures generacions
d’investigadors i investigadores.
La transparència està
estretament vinculada al procés
de digitalització, la qual cosa
permet al personal investigador
cooperar, utilitzar i reutilitzar les
dades d’una manera nova
i possiblement més eficaç.
Alguns plans de finançament
de la UE i nacionals recomanen
o exigeixen al personal
investigador que sigui
transparent. Seguir les directrius
d’integritat de la recerca,
incloses les relacionades amb
la transparència, és una forma

eficaç de garantir que els
projectes es gestionin bé
i també de millorar l’èxit del
seu finançament.
La transparència està
estrictament lligada a les
iniciatives de ciència oberta,
i el paradigma de ciència oberta
està cada vegada més present
en la recerca. També és essencial
en processos com ara la
col·laboració oberta i l’avaluació
d’experts oberta.
S’espera que la majoria de les
organitzacions nacionals de
finançament de la recerca a
Europa demanin al personal
investigador que publiqui els
seus resultats en accés obert en
un futur pròxim. Aquest requisit
plantejarà problemes en relació
amb la competència d’altres
països. Per exemple, l’idioma de
publicació (generalment l’anglès)
permet una gran reutilització dels
resultats de les recerques a tot el
món, mentre que la majoria de les
recerques realitzades a Àsia no es
tradueixen a l’anglès, la qual cosa
impedeix al personal investigador
europeu accedir a aquestes.
Així doncs, hi ha moltes
iniciatives internacionals, com
ara les Conferències Mundials
sobre la Integritat de la Recerca,
que tracten de promoure
l’intercanvi d’informació i
el debat sobre la conducta
responsable en la recerca.
Un altre repte és el dels conflictes
d’interessos, tant financers
com privats. Si es demana a un
investigador o investigadora
que revisi un article escrit pel

seu col·lega, es tracta d’un
conflicte d’interessos personal.
La principal directriu en aquest
cas és simplement declarar que
existeix un conflicte d’interessos.
Per exemple, si una investigadora
assisteix a una conferència, ha
d’informar els organitzadors
si té un conflicte d’interessos,
especialment si la investigadora
està publicant un article. Algunes
revistes ja han començat
a demanar declaracions de
conflictes d’interessos no financers.
Com si aquestes raons no fossin
prou convincents, l’interès propi
del personal investigador també
està en joc, com argumenta
Florian Markowetz (Universitat de
Cambridge, Institut de Cambridge
de Recerca sobre el Càncer del
Regne Unit) al seu article “ Five
selfish reasons to work reproducibly .
(Genoma Biol 16, 274 (2015). https://doi.
org/10.1186/s13059-015-0850-7)

Equilibrar
la transparència
i la privacitat
És un repte com fer més
transparents les dades, però,
alhora, protegir els drets de
propietat intel·lectual i respectar
els drets d’autoria, salvaguardant
també les qüestions de seguretat
al voltant de determinades
disciplines i àmbits de recerca.

Construir una bona cultura
de recerca
Fins i tot sense lleis vinculants o sense una reglamentació específica
sobre la transparència, excepte pel que fa a la protecció de dades
en el marc del RGPD, la comunitat d’investigadors i investigadores
hauria de col·laborar i responsabilitzar-se de crear una cultura de
recerca que sigui més oberta, transparent i autoregulada.
En absència d’un organisme europeu o nacional sobre la integritat
de la recerca i la mala conducta científica, és aconsellable, útil
i eficaç que el personal investigador s’encoratgi mútuament
a seguir les directrius de transparència.

Els límits
de la transparència
Segons Karen EC Levy i David Merritt
Johns, investigadors de l’Institut
de Recerca de Dades i Societat i
de la Universitat de Cornell (Nova
York), la transparència de les dades
també està subjecta a limitacions.
En primer lloc, els processos oberts
impliquen quantitats substancials
de temps i diners, per la qual
cosa poden estar associats a la

insuficiència de recursos.
Compartir enormes conjunts
de dades i mostres, per exemple,
materials físics, també pot ser difícil
o impossible en la pràctica.
També hi ha problemes de
privacitat. En l’era de les grans
dades (big data) i la intel·ligència
artificial (IA), les persones

participants en l’estudi poden estar
preocupades per la forma en què
s’usen les seves dades personals
sensibles. La majoria de les lleis
nacionals restringeixen i regulen
estrictament l’ús d’aquestes dades,
i quan el personal investigador
treballa amb dades sensibles,
poden anonimitzar-los o
emmagatzemar-los acuradament.
No obstant això, en el cas d’un
sistema automatitzat que treballa
amb grans quantitats d’informació,
aquestes salvaguardes poden ser
difícils. L’eina de IA processa les
dades, les utilitza i les reutilitza, tot
prenent decisions en un context
lliure de regulacions. Es tracta d’un
camp emergent que aviat caldrà
que sigui regulat.
A més, altres tipus d’informació
sensible, com ara els secrets
comercials, són també una font de
restriccions. Algunes investigadores
i investigadors temen que les
seves idees puguin ser robades o
que altres persones les publiquin
primer. També poden témer que
altres investigadors i investigadores
es beneficiïn de l’ús de dades o
materials compartits sense fer
l’esforç adequat, com van subratllar
Elizabeth Gilbert, investigadora
postdoctoral en Psiquiatria i
Ciències del comportament de la
Universitat de Medicina de Carolina
del Sud, i Katie Corker, professora

adjunta de Psicologia de la
Universitat Estatal de Grand Valley
en un article en The Conversation.
En tercer lloc, “les limitacions
epistemològiques limiten la presa
de decisions polítiques basades en
dades. Els organismes encarregats
de protegir la salut pública i el medi
ambient han de prendre decisions
davant la incertesa científica,
perquè la ciència, per la seva
naturalesa, és incompleta i només
en rares ocasions proporciona
respostes precises a les complexes
preguntes que plantegen les
persones encarregades de la
formulació de polítiques”.
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Aquesta visió general de la transparència forma part de la sèrie “Investigador
ètic” desenvolupada en el marc del projecte Path2Integrity, un projecte
de recerca i innovació del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea que
sensibilitza sobre la integritat de la recerca, alhora que educa sobre com
argumentar a favor d’una recerca responsable i de resultats de recerca
fiables. L’objectiu principal és explicar la importància que té per al personal
investigador i la societat mantenir una cultura d’integritat en la recerca.

Si us plau,
consulteu
també les
descripcions
següents:

Mentoria

Responsabilitat del personal
investigador
Entorn de recerca
Publicació

Integritat a la recerca
És la garantia de qualitat de la ciència i la tecnologia, les ciències
socials i les humanitats.
Protegeix la reputació i les carreres dels investigadors
i les institucions de recerca.
Contribueix al progrés social, la confiança i la responsabilitat
a la ciència i la tecnologia, les ciències socials i les humanitats.
Evita els impactes socials negatius i el balafiament de recursos,
temps i esforços.

www.path2integrity.eu

Aquest projecte està finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020
de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 824488.

