Responsabilitat
de la recerca
La responsabilitat combat la mala
recerca i els seus impactes negatius

Què és la rendició
de comptes
a la recerca?
La rendició de comptes és
un “principi fonamental de la
integritat de la recerca”, tal com
ho estableix ALLEA – All European
Academies al Codi Europeu de
Conducta per a la Integritat de la
Recerca (ECoC, Edició revisada,
Berlín 2017). La seva aplicació
abraça “des de la idea de la pròpia
recerca fins a la seva publicació...
la seva gestió i organització...
la formació, la supervisió i la
tutoria, i... les seves repercussions
més àmplies”.
El personal investigador, a totes
les etapes de la seva carrera,
és responsable de comportar-se
de manera ètica, ser honest
i col·legials, i atenir-se als
principis d’ètica i professionalitat

en la recerca. És responsable
d’aprendre a fer recerques sòlides
(d’alta qualitat) i d’assegurar-se
que els mètodes i les dades que
recull són fiables i vàlides.
Segons l’ECoC, “una
responsabilitat bàsica de la
comunitat investigadora és
formular els principis de la
recerca, definir els criteris per
al comportament adequat
de la recerca, maximitzar la
qualitat i la solidesa i respondre
adequadament a les amenaces
o violacions de la integritat de
la recerca.”

Principis de les bones pràctiques
de recerca
Fiabilitat per garantir la qualitat i el rigor en el disseny
de la recerca, la metodologia, l’anàlisi i l’ús dels recursos.
Honestedat en el desenvolupament, la realització, la revisió,
la presentació d’informes i la comunicació de les recerques
de manera transparent, justa, completa i imparcial.
Respecte pels/per les col·legues, les persones participants
en la recerca, la societat, els ecosistemes, el patrimoni cultural
i el medi ambient.
Font: ECoC

Rendició de comptes:
de les institucions
de recerca al personal
investigador
individualment
Encara que a alguns països
s’exigeix al personal investigador
que faci cursos d’ètica de la
recerca i de bones pràctiques
científiques abans de poder
començar les seves recerques,
aquesta no és la regla general.
No obstant això, les institucions

i organismes de recerca han
de promoure la sensibilització
i garantir una cultura en què
predomini la integritat a la
recerca, tot proporcionant
directrius amb polítiques
i procediments clars sobre
les bones pràctiques de recerca.

poden ser molt grans. Per tant,
el personal investigador ha
d’aprendre a gestionar la pressió
dels seus caps, institucions
afiliades, finançadors, col·legues
i competidors, per tal d’evitar
caure en qualsevol temptació
que pugui tenir relació amb la
mala conducta o les pràctiques
deficients de la recerca.
Les institucions i organismes
de recerca també han de
proporcionar al personal
investigador la infraestructura,
com ara instruments especials o
plataformes de gestió de dades,
necessària per a gestionar i
protegir les dades i materials per
tal de garantir la reproductibilitat,
la traçabilitat i la responsabilitat.
El repte a què han d’enfrontarse les institucions de recerca
és garantir pressupostos i
infraestructures adequats per
recolzar la gestió apropiada de les
dades, inclosa la seva seguretat.
A la recerca, les pressions per
obtenir i publicar els resultats

Amb independència del
camp de recerca, i malgrat
les pressions, el personal
investigador té la responsabilitat
bàsica de ser honest, complir
amb les normes ètiques, reunir
dades sòlides i esforçar-se per
arribar a conclusions vàlides.
A banda de la responsabilitat
personal i col·lectiva de l’equip
de recerca i la responsabilitat
institucional del centre,
hi ha alguns aspectes en
què l’investigador o la
investigadora principal (IP) té
la major responsabilitat pel fet
de ser el membre més antic de
l’equip amb més coneixements
i experiència.

Com ser responsable:
Si ets un IP:
Coneix a fons les normes
de recerca i de propietat
intel·lectual de la jurisdicció en
què el teu equip fa la recerca
i verifica que l’estudi compleix
amb la legislació i les polítiques
organitzatives pertinents. La
propietat intel·lectual pot incloure
paraules i idees, que poden ser
relativament fàcils de robar
a d’altres persones. En aquest
sentit, citar adequadament
la feina d’altres i reconèixer
l’autoria i invenció per les seves
contribucions intel·lectuals és
èticament apropiat.
Assegura’t que TOTS els autors
o les autores siguin conscients
de les polítiques de conflicte
d’interessos i del suport financer
o d’altre tipus relacionat

amb el projecte de recerca.
Comprova que TOT el personal
investigador de l’equip sàpiga
qui té un conflicte d’interessos
i fes que aquests conflictes
siguin divulgats, especialment
a les sol·licituds de subvenció,
presentacions i publicacions. En
aquest sentit, els investigadors i
les investigadores acostumen a
ser recompensats per les seves
aptituds de diferents formes,
com ara diners, contractes de
consultoria privada, regalies,
etc. El fet de tenir múltiples
recompenses pot comportar
la realització personal, però
aquestes recompenses també
poden influir potencialment en
les decisions relatives al disseny
de la recerca, l’anàlisi de les
dades i la seva presentació.

Assabenta’t de les contribucions
de cada autor o autora en un
treball, En tots els camps, s’ha de
reconèixer degudament a qui no
compleixi els requisits d’autoria.
Comprova que l’autoria es
discuteix i es planifica per als
documents en què el laboratori/
grup està treballant, així com per
a les sol·licituds de patents.
Verifica amb qui està tractant
l’equip de recerca quan fa
una investigació i col·labora
amb altres equips científics,
i comprova quin tipus
d’informació estan intercanviant,
per tal de vigilar el compliment de
les lleis i reglaments pertinents.
Tingues en compte que algunes
tecnologies poden semblar
neutrals però es poden aplicar o
desenvolupar-se més per a usos
que perjudiquin la societat o el
medi ambient. En conseqüència,
el personal investigador ha de
reflexionar i ser sensible pel que
fa a les complexitats ètiques de
les seves recerques i adoptar
mesures per mitigar els riscs de
la seva utilització actual i futura
sempre que sigui possible.
Formar el personal investigador
novell en les bones pràctiques
de recerca, tot aplicant els
principis de responsabilitat aquí
esmentats. Alhora, s’espera
que aquests investigadors

i investigadors aprenguin
proactivament sobre aquestes
responsabilitats i les compleixin.
Sovint, com a persona
beneficiària d’una subvenció, ets
responsable dels fons assignats
a un projecte específic. Si t’han
prestat equipament per a un
estudi o un projecte, has de
garantir acords de préstec
o contractes semblants per
aquest equipament. També has
de ser plenament conscient de
les qüestions de control de les
exportacions.
Garanteix el tancament del
projecte, inclosa la difusió dels
resultats i l’emmagatzematge de
les dades.

Si treballes en un laboratori:
Com a IP ets responsable de la seguretat del laboratori per minimitzar
el risc d’accidents. Has de garantir que es compleixen totes les
regulacions de salut i seguretat i que tot el personal investigador de
l’equip ha rebut formació sobre el tema i compleix les pautes. Per
exemple, en el cas dels laboratoris biomèdics, el personal investigador
ha d’usar ulleres, bata de laboratori i guants.
A tots els laboratoris, independentment del camp de coneixement,
les sortides d’emergència han d’estar lliures de qualsevol obstacle
per permetre l’evacuació. En el cas que quelcom surti malament,
tot el personal investigador ha de conèixer la ubicació de l’equip de
seguretat i com usar-lo.
Tot el personal investigador ha de conèixer els perills dels materials
que utilitzarà.
Si s’hi treballa amb làsers, ningú no pot mirar-los directament, fins i tot
encara que es digui que són segurs per als ulls o de baixa potència.
S’han d’usar les ulleres de protecció adequades a tots els llocs on hi
hagi làsers. A més, el personal investigador ha de mantenir sempre el
raig làser a nivell del pit o per sota d’aquest.
Als laboratoris amb equipament electrònic, tot el personal investigador
ha de seguir les normes de seguretat elèctrica per tal de prevenir l’ús
indegut d’instruments electrònics, les descàrregues elèctriques i altres
lesions. A més, haurà d’informar sempre sobre qualsevol equip, cable o
endoll danyat perquè pugui ser reparat o substituït.
En el cas dels recursos biomèdics, el personal investigador ha de rebre
formació sobre el benestar animal abans que se’l permeti treballar
amb animals vius al laboratori. Generalment, les institucions de recerca
compten amb un comitè d’ètica animal o un comitè de benestar
animal juntament amb protocols de benestar animal.
No es pot consumir cap aliment o beguda al laboratori, ni tampoc s’han
d’emmagatzemar a la mateixa nevera que conté els experiments, els
productes químics o els cultius.

Si ets una institució
de recerca:
No t’aprofitis del teu personal
investigador. Compensa’l
degudament, fins i tot amb
una remuneració adequada
i promocions segons la seva tasca.

Si ets qualsevol altre investigador
o investigadora:
Gestiona i revela els teus
conflictes d’interès perquè no hi
hagi cap insinuació de biaix en
la teva feina. L’aprenentatge i
l’aplicació de bones pràctiques
d’integritat a la recerca poden
reduir al mínim les males
recerques i els impactes
negatius, tot garantint la
confiança i el reconeixement
públic apropiat de la teva feina
i els teus resultats.
Has de saber com desfer-te
dels materials experimentals
quan estiguin enllestits. En
aquest sentit ets responsable
de la recerca i de la seguretat
del laboratori i d’informar
sobre situacions adverses en
la teva feina. Ets responsable
de mitigar els riscs i fomentar
la seguretat i el benestar de la
resta de participants.
Reflexiona sobre la sensibilitat
ètica de la teva recerca:
això vol dir considerar si
les tecnologies que s’estan
desenvolupant podrien tenir un
doble ús; el context de l’ús de la

tecnologia; i si els resultats de
la recerca seran accessibles
per a grups socials vulnerables.

Com autor
o autora:
No et deixis intimidar per tal de
donar una autoria honorària per
complaure d’altres persones
que no han fet cap contribució
substancial a la recerca.
No acceptis l’autoria honorària
com una forma vàlida d’elaborar
el teu CV.
Has de tenir el valor moral
de respectar la regla d’or
de l’autoria (els requisits de
l’ICJME, aplicats a tots els
camps de la recerca).

Fes que això sigui part del teu ADN!
Practica l’honestedat

Comporta’t de
manera ètica

Col·labora

Al laboratori, has comprovat si...
Tots els reactius i materials caducats han estat rebutjats?
Els quaderns de laboratori estan revisats i signats?
Totes les persones que integren l’equip saben com usar els
generadors d’emergència?
S’ha actualitzat la formació?
Estan arxivats tots els acords de préstec per a tots els
equipaments prestats?

Manté l’ètica i la
professionalitat
de la recerca

Fes una recerca
sòlida: recull dades
sòlides

Hi ha un accés clar a les sortides, llocs on rentar-se els ulls,
extintors i altres equipaments d’emergència?
Font: Agència Luxemburguesa per a la Integritat
de la Recerca (LARI)
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Aquesta visió general sobre la rendició de comptes a la recerca forma
part de la sèrie “Investigador Ètic” desenvolupada en el marc del projecte
Path2Integrity, del programa europeu de recerca i innovació de Horitzó
2020, que sensibilitza sobre la integritat de la recerca, alhora que ensenya
sobre com argumentar en favor d’una recerca responsable i de resultats de
recerca fiables. L’objectiu principal és explicar la importància que té per als
investigadors i la societat mantenir una cultura d’integritat a la recerca.

Si us plau,
consulteu
també les
descripcions
següents:

Mentoria
Publicació
Entorn de recerca

Transparència enfront
de la protecció de dades
i resultats

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.

