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Principis Etics Fonamentals IDIBELL

Amb I/objectiu d/explicitar el seu compromís amb la recerca de qualitat, I'IDIBELL subscriu i promou aquests 18
principis etics fonamentals per ajudar als investigadors a entendre i complir les seves responsabilitats en recerca .
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

HONESTEDAT. Presenteu les vostres dades i resultats amb honestedat; no fabriqueu, falsifiqueu o mal
interpreteu les dades. No decebeu els vostres companys, les agencies financ;adores o la societat.
OBJECTIVITAT. Eviteu el biaix en el disseny experimental, I'analisi i la interpretació de dades, les
metodologies i els procediments, la presa de decisions i I'escriptura de projectes o qualsevol altre aspecte
de la vostra recerca on I'objectivitat és necessaria i esperable.
INTEGRITAT. Mantingueu les vostres promeses i compromisos, actuant amb sinceritat; sigueu consistents en
els vostres actes i decisions.
CURA. Eviteu els errors per descuit o negligencia; reviseu amb cura i esperit crític la vostra feina i la de la
vostra gent. Porteu un bon registre de les vostres activitats de recerca tals com la recol·lecció de dades, els
dissenys experimentals i la correspondencia amb les agencies o les revistes.
ACTITUD OBERTA. Compartiu les dades, resultats, idees, eines i recursos. Sigueu oberts al criticisme i a les
noves idees.
RESPECTE PER LA PROPIETAT INTEL·lECTUAL. Respecteu les patents, els copyrights i altres formes de
propietat intel ·lectual. No feu servir dades no publicades, metodologies o resultats sense permís.
Reconeixeu els merits a qui els mereixin. Reconeixeu i agra'lu totes les contribucions a la vostra recerca. No
plagieu mai.
CONFIDENCIALlTAT. Protegiu la confidencialitat en comunicacions, tals com articles o projectes sotmesos a
publicació, registres personals o de pacients.
PUBLlCACIÓ RESPONSABLE. Publiqueu amb I'objectiu d'avanc;ar en recerca i educació. Eviteu les
publicacions excessives o duplicades.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

MENTORIA RESPONSABLE. Ajudeu a educar i aconsellar els estudiants. Promoveu el seu benestar i ajudeu
los a prendre les seves propies decisions.
RESPECTE PELS COMPANYS. Respecteu els vostres companys i tracteu-Ios de manera justa .
RESPONSABILlTAT SOCIAL. Vetlleu per promoure el bé social i preven ir o mitigar els danys socials a través
de la recerca i I/educació pública.
NO DISCRIMINACIÓ. Eviteu la discriminació de companys o estudiants en base al seu sexe, ra~a, etnia o
altres factors que no estan relacionats amb la seva competencia i integritat científiques.
COMPETENCIA. Manteniu i milloreu la vostra competencia professional a través de la formació continuada
i I'aprenentatge; promoveu la competencia en ciencia com un tot.
LEGALlTAT. Conegueu i obe'iu la legislació i reglamentació que ens aplica, així com la política institucional.
BENESTAR ANIMAL. Mostreu respecte i cura pels animals que feu servir per a la recerca. No feu
experiments innecessaris o mal dissenyats utilitzant animals.
PROTECCIÓ DE LES PERSONES. Si feu recerca amb éssers humans, minimitzeu els danys i els riscos i
maximitzeu els beneficis: respecteu la dignitat de les persones, la seva privacitat i la seva autonomia;
sigueu especialment sensibles i curosos amb les persones vulnerables , Vetlleu per distribuir els beneficis i
les carregues de la recerca de manera justa.
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. Si feu recerca amb materials perillosos pel medi ambient, minimitzeu el
consum i gestioneu correctament els residus generats. Vetlleu pel compliment deIs procediments
estable rts.
PROTECCIÓ DEL NOSTRE PERSONAL. En totes les vostres activitats, minimitzeu els danys i els riscos
laborals. Utilitzeu les mesures de seguretat adoptades i utilitzeu els equips de protecció individual lliurats.
Vetlleu pel compliment deis procediments establerts i assegureu que tot el personal els coneix i utilitza.
Aprovat pe r: E. Pola
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