
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/118/2018, de 23 d'octubre, pel qual es creen el Programa per a la integritat de la recerca a
Catalunya i el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT).

La Recomanació adoptada per la Comissió Europea l'11 de març de 2005, relativa a la Carta Europea de
l'Investigador i al Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, reuneix una sèrie de principis i
exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les entitats
que els contracten i/o financen.

Les normes de participació i de difusió aplicables a l'Horitzó 2020, Programa marc de recerca i innovació
(2014-2020) establertes al Reglament (UE) núm. 1290/2013, d'11 de desembre, destaquen a la seva part
expositiva que les accions que entren en l'àmbit d'aplicació del Reglament han de respectar, entre d'altres, tots
els principis ètics, que inclou qualsevol vulneració en la integritat de la recerca.

L'OCDE en el seu document Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct destaca
que la mala praxis en la recerca no només perjudica la ciència, sinó que també afecta la confiança que la
societat hi diposita i la capacitat del propi Govern de fomentar i promoure la recerca de manera competent i
responsable.

A escala europea destaquen diferents iniciatives en aquest àmbit. El Codi Europeu de Conducta per a la
Integritat en la Recerca (en edició revisada a Berlin el 2017), elaborat per la European Science Foundation i
ALLEA (All European Academies) proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics que
han de regir la recerca. El codi es defineix com un cànon per a l'autoregulació amb recomanacions, que neix
amb la voluntat de ser considerat un model de referència a Europa, però que en cap cas pretén substituir les
directrius que puguin existir en els respectius països en relació amb aquesta matèria. També cal tenir en
compte la tasca que duu a terme l'European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) que és una xarxa
on els membres de la qual discuteixen i comparteixen experiències i possibles solucions relacionades amb la
integritat de la recerca.

Els investigadors, els centres de recerca, les universitats, i les entitats que financen la recerca han d'observar i
promoure els principis d'integritat de la recerca. A Catalunya alguns centres de recerca ja disposen de codis de
bones pràctiques científiques, que es configuren com a instruments voluntaris d'autoregulació i que incorporen
els seus propis sistemes de resolució de conflictes d'integritat de la recerca.

El Govern de la Generalitat, amb ple respecte a la llibertat acadèmica i de recerca, considera convenient
aprovar el Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya, que té com a finalitat la promoció i la
consolidació de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca que es desenvolupa a Catalunya, així com
l'assessorament, l'anàlisi i la prevenció de conflictes d'integritat de la recerca. El desenvolupament del
Programa s'articula mitjançant el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, identificat com a CIR-
CAT, que es crea en el marc del Programa i amb la seva mateixa vigència. Aquest comitè, integrat per
persones amb autoritat científica reconeguda de Catalunya i de fora de Catalunya, actua amb total autonomia,
independència tècnica i amb absència de conflicte d'interès, per tal de garantir-ne la seva objectivitat i la
imparcialitat. El Pla de Govern de la XII legislatura contempla la creació del Programa i del comitè.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement i de la persona titular del Departament de
Salut, el Govern

 

Acorda:

 

−1 Crear el Programa per a la Integritat de la recerca a Catalunya i del Comitè per a la Integritat de la Recerca
a Catalunya (CIR-CAT), d'acord amb el que preveu l'annex d'aquest Acord.
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−2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex

Programa per a la Integritat de la recerca a Catalunya

 

−1 Creació del Programa per a la Integritat de la recerca a Catalunya

Es crea el Programa per a la Integritat de la recerca a Catalunya, que té com a finalitat la promoció i la
consolidació de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca que es desenvolupa a Catalunya, així com
l'assessorament, l'anàlisi i la prevenció de conflictes d'integritat de la recerca, dels agents d'execució i de
finançament de la recerca a Catalunya.

El Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya s'adscriu al departament competent en matèria de
recerca.

El Programa té una vigència de tres anys, prorrogable. Al final d'aquest període s'avaluaran els seus resultats.

 

−2 El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

El desenvolupament del Programa s'articula mitjançant el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya,
identificat com a CIR-CAT, que es crea en el marc del Programa i amb la mateixa vigència, i que duu a terme
les funcions següents:

a) La promoció de bones pràctiques científiques.

b) La promoció de la formació específica en l'àmbit de les bones pràctiques científiques.

c) La promoció de mesures adreçades a la millora de la qualitat de la recerca.

d) L'assessorament en relació amb els conflictes d'integritat de la recerca que afectin exclusivament l'àmbit de
les bones pràctiques científiques.

2.1 Composició del CIR-CAT

El CIR-CAT està integrat pels membres següents:

a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de recerca i un
membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de salut.

b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, a través del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC).

c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya a través de l'Associació Catalana
d'Entitats de Recerca (ACER), d'entre els seus associats, i d'acord amb la Fundació Institució dels Centres de
Recerca de Catalunya (I-CERCA).

d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d'entre les
persones titulars de les sindicatures de greuges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres
de recerca de Catalunya.

e) Un membre d'una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la recerca que destaqui pel valor de la
seva aportació, nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d'acord amb
l'entitat.
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Els membres del CIR-CAT són escollits d'entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de
tres anys prorrogable, en cas de pròrroga del Programa, i actuen amb plena independència de les institucions i
entitats que els han nomenat. S'ha de procurar que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

El CIR-CAT nomena d'entre els seus membres les persones que han d'exercir la presidència i la vice-
presidència del Comitè.

La participació en el CIR-CAT no genera als seus membres cap dret econòmic en concepte de dietes o
indemnitzacions per assistència.

2.2 Funcionament del CIR-CAT

El CIR-CAT actua en l'exercici de les seves funcions, amb total autonomia, independència tècnica i amb
absència de conflicte d'interès, per tal de garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat.

El CIR-CAT assessora les universitats, centres de recerca i altres institucions pel que fa a l'organització i la
gestió interna dels aspectes relatius a la integritat de la recerca.

El CIR-CAT pot crear grups de treball per raó de l'àmbit específic d'actuació, formats tant per membres del
Comitè com per persones externes expertes amb l'objecte de treball del grup. Els grups de treball han d'estar
coordinats per un membre del Comitè. Les seves conclusions s'han d'elevar al Comitè.

El CIR-CAT, per raó de la matèria a tractar, pot demanar l'assistència a les seves reunions, amb veu i sense
vot, de persones expertes amb la finalitat de rebre'n l'assessorament.

El CIR-CAT es reuneix les vegades que consideri convenient per a l'exercici de les seves funcions, i sempre que
el seu president o la seva presidenta ho consideri oportú, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels
seus membres.

El secretari o secretària del CIR-CAT, que és nomenat d'acord amb el que estableix l'apartat 3 d'aquest annex,
assisteix a les reunions del CIR-CAT amb veu i sense vot i exerceix les funcions pròpies de la secretaria d'un
òrgan col·legiat. La persona titular de la Direcció General de Recerca ha de nomenar d'entre el personal adscrit
a aquesta Direcció General la persona que ha d'exercir la secretaria del CIR-CAT, que no percebrà cap tipus de
remuneració ni de gratificació addicional a les que rep de forma ordinària. La secretaria del CIR-CAT, per tant,
no comporta la creació d'un lloc de treball.

En tot allò que no prevegi aquest Acord i sigui d'aplicació, el CIR-CAT es regeix per la normativa general que
regula els òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

El CIR-CAT ha d'aprovar els protocols d'actuació necessaris per al desenvolupament de les seves funcions,
d'acord amb els criteris següents:

a) El CIR-CAT intervindrà a petició d'una entitat, d'una persona o d'un col·lectiu de persones interessades, que
haurà de ser motivada.

b) L'assessorament adoptarà la forma de recomanació amb caràcter no vinculant.

c) No correspon al CIR-CAT resoldre controvèrsies científiques o fer d'àrbitre de disputes científiques.

d) El CIR-CAT no accepta peticions que afectin aspectes legals dels àmbits civil, laboral o administratiu,
inclosos els relatius a la propietat intel·lectual i industrial.

e) El CIR-CAT ha de garantir la integritat, la uniformitat, la justícia i la confidencialitat del procés, així com de
la informació que s'utilitzi.

Les recomanacions del CIR-CAT es poden publicar al web del departament competent en matèria de recerca si
les parts implicades ho accepten prèviament, tot respectant la normativa reguladora de les dades de caràcter
personal.

 

−3 El suport administratiu del CIR-CAT

La Direcció General de Recerca coordina el suport administratiu al CIR-CAT. Per al desenvolupament del
Programa i donar suport administratiu al CIR-CAT per a l'exercici de les seves funcions, es crea l'Oficina de
Suport al CIR-CAT (en endavant, l'Oficina), la qual es configura com un equip de treball, sense naturalesa
d'òrgan actiu, àrea funcional o unitat laboral, constituït amb personal dels departaments competents en
matèria de recerca i de salut i personal dels altres departaments o ens de l'Administració de la Generalitat amb
el perfil requerit, que s'adscriuen al programa atenent a la figura de l'assignació temporal de funcions a
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l'empara del que estableix l'article 73.2 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. El personal assignat a l'Oficina no rebrà cap tipus de remuneració ni
gratificació addicional a les que ja rep de forma ordinària.

 

(18.296.089)
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