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PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I TRAMITACIÓ DE 
COMUNICACIONS I SOL·LICITUDS SOBRE INTEGRITAT CIENTÍFICA 

(vigent des del 15 de maig de 2020) 

1. El Comitè tindrà competència quan la comunicació o sol·licitud que es rebi a la Secretaria 
del CIR-CAT afecti a una institució o al personal del sistema de ciència, tecnologia i 
innovació a Catalunya. 

2. El Comitè podrà exercir les seves funcions en els casos en què, sobre la base de 
l'evidència disponible, els indicis de males pràctiques científiques apareguin suficientment 
documentats, d'acord amb els criteris del Codi europeu de conducta per a la integritat en 
la recerca d’ALLEA. El Comitè no les exercirà en d’altres supòsits que siguin objecte de 
legislació sectorial. 

3. La persona o entitat emissora de qualsevol comunicació o sol·licitud que arribi al Comitè 
rebrà un acusament de rebuda. La seva eventual admissió i tramitació, es resoldrà en el 
Ple del Comitè que se celebri amb posterioritat a la data de recepció. 

4. Amb el vistiplau de la Presidència i de la Vicepresidència, la Secretaria del Comitè 
prepararà la documentació necessària per tal de facilitar les deliberacions del Comitè. 

5. Sobre la base del seu examen preliminar, el Ple del Comitè podrà adoptar les decisions o 
mesures següents: 

a) Admissió a tràmit i designació de ponent/s. 

b) No admissió motivada de la demanda. 

c) Suspensió temporal de la tramitació de la sol·licitud en el cas que hi hagi procediments 
iniciats per una altra institució o institucions, o per qualsevol altra circumstància que el 
CIR-CAT consideri justificada. 

6. Quan la comunicació o sol·licitud sigui anònima, correspondrà al Ple ponderar l’especial 
naturalesa o transcendència indiciària del cas plantejat i, si aquest és el cas, es reclamarà 
la identificació del/s sol·licitant/s; només un cop obtinguda la identificació, amb totes les 
garanties de confidencialitat, la comunicació o sol·licitud serà tramitada. 

7. Quan una sol·licitud quedi admesa a tràmit, el president del Comitè ho comunicarà a les 
persones o institucions interessades. Quan el cas ho exigeixi, per tal de protegir les 
persones afectades, serà competència del Ple el ponderar els interessos legítims de la 
persona o persones amb els de les altres parts implicades i l’escollir la forma de 
comunicació més adient. 

8. En relació amb l’elaboració de l’expedient, el/s ponent/s designat/s podrà/n demanar 
dictàmens i declaracions de les persones i institucions interessades en la sol·licitud, així 
com altra documentació addicional que es consideri necessària. Els experts externs, si 
n’hi ha, signaran un compromís de confidencialitat. La Secretaria del Comitè aixecarà 
acta de les declaracions obtingudes, les quals s’inclouran a l’expedient. 
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9. Un cop finalitzat l’expedient, el ponent/s haurà d’elaborar un dictamen provisional que 
serà presentat al Ple del Comitè per a la seva eventual aprovació, si escau. Els dictàmens 
hauran de contenir la informació següent: 

a) Antecedents 

b) Resum dels resultats de la investigació; 

c) Avaluació dels resultats de la investigació; 

d) Proposta de conclusions; 

e) Proposta de recomanació d’accions per a les parts implicades, i quan sigui necessari, 
recomanacions sobre mesures més enllà d’un cas concret. 

10. Correspon al Ple del Comitè aprovar com definitives les conclusions d’un determinat 
expedient i les recomanacions que s’hi puguin incloure. 

11. El president del comitè ho notificarà a les persones o entitats identificades com a 
interessades en l’expedient. 

12. L’expedient complet del cas serà custodiat per la Secretaria i estarà a disposició 
exclusivament dels membres del Ple. 

13. La publicació dels dictàmens del CIR-CAT s’ajustarà a allò que dicta la normativa sobre 
transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 


