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Código  ético  da  investigación  da  Universidade  da
Coruña

Preámbulo

A investigación é o intento de descubrir e coñecer a realidade mediante a explicación e
a  comprensión  dos  fenómenos  naturais  e  sociais.  Investigar  é,  ademais,  unha
actividade cooperativa establecida socialmente para perseguir o coñecemento, que é o
ben  que  lle  dá  sentido  e  lexitimidade,  e  que  está  acompañado  por  outros  bens
específicos en cada rama ou área de investigación: saúde, xustiza, eficiencia.

Xunto  a  este  ben  primario,  o  persoal  investigador  pode  e  adoita  perseguir
lexitimamente outros bens externos ou secundarios, que son consecuencia da procura
ou obtención do coñecemento: ingresos dignos, recoñecemento, prestixio e progreso
profesional.

Investigar é un trazo distintivo da tarefa universitaria,  que forma parte das funcións
básicas  da  UDC,  crear,  desenvolver,  transmitir  e  avaliar  criticamente  a  ciencia,  a
técnica e a cultura; preparar para o exercicio de actividades profesionais que esixan a
aplicación  de  coñecementos  e  métodos  científicos;  ou  difundir  e  transferir
coñecemento  ao  servizo  da  cultura,  a  calidade  de  vida  e  o  desenvolvemento
económico.

En consecuencia,  a UDC debe promover a investigación,  establecer as condicións
persoais,  materiais  e  institucionais  que  aseguren  a  súa  calidade  e  contribuír  a
consolidar unha cultura ética en todos os aspectos da actividade investigadora.

A integridade científica podería ser o valor,  o principio ou a virtude que sintetice o
comportamento  dun/unha  investigador/a  responsable.  Non  obstante,  convén
desenvolver o seu significado a través dunha serie de valores e principios que integran
o Código ético da investigación da UDC.

1. Profesionalidade

A  profesionalidade  é  a  calidade  persoal  de  quen  exerce  a  súa  actividade  con
capacidade, rigor, dilixencia e responsabilidade para alcanzar os seus fins propios.

Combina a competencia técnica, isto é, dispor dos coñecementos e as habilidades da
disciplina ou rama do coñecemento, e a competencia ética, que consiste no emprego
correcto destes coñecementos e habilidades para lograr os fins propios da actividade
investigadora e non lesionar outros bens.

A profesionalidade implica aspirar á excelencia; é dicir, a ambición de mellorar e de
non se contentar coa mediocridade.
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2. Liberdade

A liberdade é a capacidade de elixir e de actuar voluntariamente segundo o decidido
(liberdade positiva), e a independencia e ausencia de presións indebidas de natureza
persoal, institucional, económica, social e política (liberdade negativa).

A  liberdade  (de  pensamento,  investigación,  expresión,  comunicación,  conciencia)
permite e ampara a necesaria avaliación crítica do contexto e do estado da ciencia
para  o  deseño  da  investigación,  a  formulación  das  hipóteses,  a  definición  da
metodoloxía e os obxectivos, a selección do equipo etc.

3. Responsabilidade

A liberdade do investigador non é absoluta e coexiste cun conxunto de obrigas, entre
elas  o respecto das liberdades dos demais.  Ademais,  non equivale  a un exercicio
voluntarista e sen criterio da investigación. O exercicio responsable da liberdade de
investigación ten lugar nas áreas en que o/a investigador/a é competente e require
dispor da devandita competencia antes de emprender a investigación.

A  responsabilidade  equivale  a  facerse cargo e  responder  das propias  decisións  e
accións  fronte  á  comunidade  científica,  a  institución,  o  grupo  ou  equipo  de
investigación, as entidades que participan ou financian a investigación, a sociedade e
un mesmo.

Esixe  o  uso dilixente  dos recursos propios  e  alleos,  e  tomar  en consideración  as
consecuencias da investigación.

4. Creatividade

Investigar  supón  desafiar  o  xa  coñecido,  en  busca,  precisamente,  de  novo
coñecemento. A creatividade é a capacidade de xerar ideas, conceptos, significados
ou  vías  de  aplicación  non  existentes  que  cuestionen,  revisen  ou  amplíen  o
coñecemento. Esixe competencia, curiosidade, imaxinación e audacia para atopar o
novo.

5. Honradez

A honradez expresa o compromiso do investigador coa verdade e a sinceridade. 

Todo investigador pode e debe formular propostas e teses que cuestionen o estado do
coñecemento acompañadas da pretensión de obxectividade, no sentido de aspirar a
un coñecemento xeneralizable que eluda nesgos e declare os conflitos de intereses
que poidan comprometer as ditas propostas.

A honradez relaciónase directamente coa apertura e é algo máis que a transparencia:
non se trata unicamente de garantir a visibilidade e permitir o acceso á investigación,
senón de a ampliar a todo o relacionado con ela.

6. Respecto
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O respecto equivale a tratar con consideración as persoas, cousas e institucións coas
que nos relacionamos.

Implica, en primeiro lugar, respectar as persoas: os suxeitos participantes, os restantes
investigadores e outras persoas colaboradoras, os membros da comunidade científica
e a cidadanía. Tamén outros seres vivos, mediante o uso apropiado de animais na
experimentación. 

Así, a primacía do respecto ás persoas debe conducir á interrupción da investigación
ou á modificación do seu deseño para evitar danos e garantir a protección das persoas
potencialmente afectadas.

Significa  tamén  administrar  de  modo  responsable  os  recursos  materiais,  un  uso
proporcionado  dos materiais  apropiados  na medida  en que sexan necesarios,  e  o
rexeitamento do abuso ou uso incorrecto, así como contribuír á conservación, mellora
e sustentabilidade do contorno natural e social en que se desenvolve a investigación.

Finalmente, o respecto esixe cumprir as normas: disposicións xurídicas, principios e
valores, normas da institución e criterios das convocatorias, sen que ese cumprimento
impida  o  seu cuestionamento  cando  haxa  razóns  para  suxerir  unha  interpretación
distinta ou unha modificación que mellore a regulación da investigación.

7. Xustiza

A xustiza consiste en dar a cada un o seu, o que lle corresponde. Como tal, vai máis
aló do respecto e require igualdade combinada co trato distinto e non discriminatorio
das diferenzas.

A xustiza debe estar presente nas relacións entre a persoa investigadora e as persoas
participantes, outras persoas investigadoras, institucións de investigación, entidades
financiadoras,  sociedade etc.,  e debe ser entendida,  polo  menos,  de dous modos,
como  recoñecemento  da  contribución  que  corresponde  a  cada  persoa  e  como
distribución ou repartición equitativa de bens e cargas, preferentemente en función dos
méritos.

8. Lealdade

A lealdade equivale aquí á conciencia institucional, é dicir, ao recoñecemento debido
do papel que desempeñan as institucións na actividade investigadora.

Esixe  o  recoñecemento  do  marco  en  que  se  desenvolve  a  investigación  como
actividade cooperativa e en equipo, tanto respecto da institución universitaria como
doutras  entidades  que  a  apoien  persoal  ou  economicamente  e  das  persoas  que
participan nela, así como o compromiso das persoas implicadas en todas as fases da
investigación a contribuír ao ben xeral e non só ao ben propio ou individual.

9. Ben común
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A actividade investigadora débese orientar ao beneficio da sociedade e ao ben común
antes que ao beneficio individual da persoa que investiga.

Garantir o ben público vai máis aló da responsabilidade social, pois significa perseguir
un ben que mellore a sociedade. A investigación debe minimizar os danos e maximizar
os beneficios públicos e promover actitudes individuais e prácticas institucionais que
melloren o benestar da sociedade no seu conxunto.

10. Confiabilidade

A ciencia e a investigación, como toda actividade cooperativa, necesitan confianza. A
confianza  non  está  garantida  categoricamente  pola  nosa  posición  social  ou
profesional,  senón  que  debe  ser  conquistada  e  revalidada  mediante  as  nosas
decisións e accións. Por tanto, a profesionalidade, o rigor e a honradez no exercicio da
investigación conducirán a que esa persoa que investiga sexa digna de confianza.

11. Seguridade

A seguridade é una situación de protección fronte a posibles riscos ou prexuízos que
proporciona estabilidade, tranquilidade e permite planificar a tarefa investigadora. 

Débese garantir a nivel persoal (eliminar ou reducir os riscos no desenvolvemento da
investigación), profesional (dispor de medios adecuados para a investigación) e laboral
(garantir condicións de traballo estables: duración, retribución).
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1. Introdución

A investigación científica persegue o avance do coñecemento a partir da formulación
de hipóteses e do deseño de experimentos, estudos observacionais ou análises de
datos que permitan probar, corrixir ou descartar as ideas suscitadas.

As boas prácticas de investigación son esenciais para producir unha ciencia de alta
calidade e xerar as evidencias  que sustentan os avances nas diferentes áreas de
coñecemento.  Son  o  fundamento  das  carreiras  investigadoras  e  da  educación  de
primeiro  nivel,  e  achegan  seguranza  aos/ás  investigadores/as,  cuxa  actividade  se
apoia  e  relaciona  cos  resultados  da  actividade  doutros.  As  boas  prácticas  de
investigación axudarannos tamén a construír a confianza pública no proceso científico
e nos seus resultados.

Toda a comunidade científica, institucións e persoas, é responsable de promover e
aplicar as boas prácticas na investigación. Os/as investigadores/as deben esforzarse
por aplicar os máis altos estándares na planificación e a execución dos seus proxectos
en  todas  as  súas  etapas  (deseño,  desenvolvemento,  conclusións,  informes,
publicacións etc.), e demostrar integridade nas súas relacións cos seus colegas, e as
institucións relacionadas coa ciencia deben promover unha cultura de integridade e
responsabilidade  que  desterre  toda  mala  praxe  no  exercicio  da  actividade
investigadora.

Tanto as institucións como o persoal investigador deben deixar claros os roles e as
responsabilidades e asegurar as condicións para produciren a mellor investigación a
través de boas prácticas.

Alcanzar  os  máis  altos  niveis  éticos  e  de  calidade  na  investigación  depende  da
integridade e profesionalidade de todas as persoas implicadas no proceso. Por iso, as
institucións  de  investigación,  como  a  Universidade  da  Coruña  (UDC),  promoven
instrumentos como o Código ético da investigación que antecede estas liñas e como
este  manual  de  boas  prácticas  de  investigación,  que  expresan  o  modelo  de
investigador/a  desexable,  informan  dos  procesos  de  selección  e  formación  dos
membros da comunidade universitaria e son unha ferramenta imprescindible para que
os/as investigadores/as poidan coñecer como actuar dentro dos parámetros éticos e
os valores que a UDC defende.   
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2. Planificación e desenvolvemento da investigación

Para  unha  correcta  planificación  e  desenvolvemento  da  investigación,  todo/a
investigador/a debe asegurarse de que está ao día e ben informado/a da lexislación e
as  normativas  que  regulan  a  súa  actividade  profesional,  e  que  cumpre
escrupulosamente cos principios éticos e as boas prácticas, nomeadamente no que se
refire  á  investigación  con  persoas,  animais  e  con  potencial  impacto  no  medio
ambiente.

A  posta  en marcha de  calquera  investigación  na UDC require  necesariamente  da
elaboración dun documento escrito (proxecto de investigación) que recolla toda a
información  relevante  para  o  desenvolvemento  do  proxecto,  e  que,  como mínimo,
debe  incluír  os  obxectivos perseguidos,  a  metodoloxía que  se  vai  utilizar  e  a
formación académica e técnica do equipo investigador.

O  protocolo  de  investigación  de  calquera  proxecto  da  UDC debe  prever  tamén a
difusión  dos  resultados e  incluír  aqueles  elementos  (calendario,  asignación  de
tarefas  e  recursos,  orzamento  etc.)  que  permitan  facer  un  seguimento e  unha
avaliación axeitados do proceso e os resultados.

Ao planificar  un proxecto de investigación  terase en consideración  a pertinencia  e
utilidade social e científica do obxecto de estudo, especialmente cando estes requiran
da  participación  de  persoas  ou  animais  de  experimentación,  co  fin  de  evitar
investigacións innecesarias ou improdutivas.

De maneira xeral, e mesmo cando non exista un requirimento externo ao respecto,
recoméndase someter os proxectos de investigación á avaliación previa do Comité
de  Ética  da  Investigación  e  da  Docencia  da  UDC ou  do  comité  ou  órgano
competente (véxase a  sección 5) para asegurar o cumprimento dos requisitos éticos
esixibles ao labor investigador. O informe previo dun comité de ética da investigación
será preceptivo sempre que o proxecto implique a participación de persoas, o uso de
mostras biolóxicas de orixe humana ou datos persoais ou se trate de experimentación
con animais.

2.1. Contorno da investigación

2.1.1 Recursos e infraestruturas

 A  UDC,  como  institución  de  investigación,  ten  a  responsabilidade  de  lle
proporcionar  ao  seu  persoal  recursos  materiais  e  instalacións  adecuados e
suficientes  para  que  o/a  investigador/a  leve  a  cabo  a  súa  actividade  de
investigación  con  calidade,  seguridade  e  garantía  dos  dereitos das  persoas
participantes.
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 O/a investigador/a debe asegurar que os recursos materiais e as instalacións da
UDC son adecuados para a actividade investigadora que quere desenvolver e que
o persoal que vai utilizalas dispón da formación e as instrucións necesarias para
unha correcta utilización súa. Cando os equipos sexan complexos, as instrucións
de uso deberán estar documentadas.

 É responsabilidade da UDC e do seu persoal investigador asegurárense de que os
equipos usados nas investigacións se someten a un mantemento preventivo que
asegure  o  seu  bo  funcionamento e  que  en  todo  momento  está  garantida  a
fiabilidade dos resultados proporcionados.

 Os/as investigadores/as teñen a obriga de velar pola conservación e o bo uso
dos equipos postos ao seu servizo, lembrando en todo momento que se trata de
bens públicos que non poden empregarse con fins particulares.

 Nun  marco  de  recursos  limitados,  os  recursos  materiais  e  económicos  deben
utilizarse  de  forma  eficaz  e  eficiente,  e  administrarse  con  corrección  e
responsabilidade, de xeito que permitan alcanzar os obxectivos previstos.

 O uso das instalacións  e  equipos  da UDC para  proxectos  de investigación  en
colaboración  con  entidades  privadas  debe  quedar  claramente  definido  nos
contratos que regulen o desenvolvemento do proxecto.

 O financiamento de proxectos, equipos e instalacións de investigación por parte
de entidades públicas ou privadas alleas á UDC non pode en ningún caso influír
indebidamente no deseño e desenvolvemento das investigacións e conculcar
os principios éticos que deben rexer o traballo científico, especialmente a liberdade
e responsabilidade dos/as investigadores/as ao formularen as súas hipóteses e
obteren e compartiren os seus resultados. 

 A  propiedade  dos  resultados das  investigacións  financiadas  total  ou
parcialmente con fondos privados debe quedar claramente definida por contrato
con  antelación  ao  comezo  do  proxecto  e  os  acordos  deben  ser  coñecidos  e
aceptados  explicitamente  por  todos  os  membros  do  equipo  de  investigación
(véxase a sección 2.5, a sección 4.5 e a sección 6).

 Os/as  investigadores/as  teñen  a  responsabilidade  de  informar  ás  entidades
promotoras  e  financiadoras  dos  cambios significativos  na  dirección  da
investigación  financiada.  Preferentemente,  esta  información  debería  facilitarse
antes de decidir  e  realizar  os cambios.  En calquera caso,  deben cumprirse os
termos ao respecto incluídos nos acordos de promoción ou financiamento. 

2.1.2 Traballo en equipo

 A complexidade da investigación científica actual require cada vez máis o traballo
en equipo e a colaboración, con frecuencia cun enfoque multidisciplinar e alén dos
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límites das propias institucións. Neste marco, é imprescindible promover relacións
guiadas polo respecto, a diversidade e a igualdade.

 Na UDC a investigación articúlase principalmente a través de grupos e unidades
de  investigación,  aínda  que  hai  tamén  programas  de  investigación  de
investigadores  individuais.  Os  grupos  e  as  unidades  de  investigación  reúnen
membros do persoal académico,  e eventualmente doutores doutras institucións,
que comparten obxectivos científicos e están coordinados por un/a investigador/a
responsable.

 É responsabilidade do coordinador do grupo ou unidade de investigación liderar o
equipo  tanto  na  vertente  científica como  nos  aspectos  de  organización  e
xestión. Esta responsabilidade inclúe crear un ambiente de traballo positivo que
facilite  a tarefa investigadora e a colaboración para resolver  os problemas que
eventualmente puideren producirse.

 Todos os membros dos grupos e unidades de investigación, sexa cal for o seu
ámbito  de  responsabilidade,  son  corresponsables  do  bo  funcionamento  do
equipo,  e  comprométense  a  cumprir  cos  seus  compromisos  profesionais  e  a
contribuír a unhas relacións interpersoais positivas.

 A  UDC  rexeita  calquera  situación  de  discriminación  ou  acoso que  poida
producirse  dentro  da  súa  comunidade  e  tamén  dentro  dos  equipos  de
investigación.

2.2. Deseño da investigación

 As  investigacións  deben  ter  protocolos ben  deseñados,  que  poidan  ser
examinados e comprendidos por calquera investigador do campo científico en que
se desenvolva e polos órganos de avaliación da investigación.

 As metodoloxías utilizadas deben proceder de fontes que poidan asegurar a súa
fiabilidade (métodos de referencia,  publicacións  científicas,  normativas etc.).  No
caso de que a investigación implique o desenvolvemento dunha nova metodoloxía,
o protocolo de investigación debe incluír a súa posta a punto e a súa validación, e
os investigadores deben dispor de evidencias que demostren a súa fiabilidade.

 A  trazabilidade dos datos e resultados,  incluído o rexistro das condicións de
produción, é esencial en investigación, especialmente na de carácter experimental,
e  resulta  especialmente  importante  en  procesos  de  protección  da  propiedade
intelectual e industrial. O/a investigador/a está obrigado/a a elaborar o caderno de
laboratorio (en formato físico  ou dixital)  co  máximo rigor,  especialmente  cando
polas súas características o estudo sexa difícil ou imposible de replicar (véxase a
sección 2.4).
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 O  deseño  de  calquera  investigación  debe  ter  en  especial  consideración  a
avaliación de riscos, tanto para o persoal investigador implicado como para as
persoas e os animais que participan directamente e para a sociedade e o medio
ambiente en xeral. O protocolo de investigación evitará calquera risco innecesario
e incluirá as medidas que se requiren para minimizalos.

2.2.1. Investigación con persoas, mostras biolóxicas e datos persoais

 A investigación con persoas esixe o máximo rigor na información facilitada aos
participantes  sobre  a  finalidade,  as  molestias  potenciais e  os  riscos  e
beneficios esperables  da  investigación  para  o  suxeito  participante  e  para
terceiros.

 É imprescindible contar co consentimento informado das persoas que participan
nun estudo (ou dos seus representantes, en caso de individuos sen capacidade de
consentir)  ou  que  cedan  as  súas  mostras  ou  datos  persoais  para  aquel.  (Cfr.
modelo de documento para obter o consentimento  )  .

 A  obtención  do  consentimento  para  participar  nunha  investigación  debe  ir
precedida de información detallada das características e finalidades do estudo,
dos  riscos asociados  á  participación,  se  os  houber,  e  de  como  van  ser
conservadas as mostras ou os datos achegados e aqueles que a investigación
xere (véxase a sección 2.4). Ademais, débese facilitar o acceso do/a participante
aos  resultados xerais  do  estudo,  aos  datos  persoais  xerados  e  aos  artigos
científicos que eventualmente se publicaren.

 A participación dunha persoa nunha investigación e os datos que dela se derive
están suxeitos a un deber de confidencialidade. Calquera reutilización posterior
dos datos persoais usados en ou xerados polo estudo e a publicación deses datos,
fotografías ou citas debe ser  expresamente autorizada pola persoa participante
na investigación.

 Os estudos ou proxectos de investigación con seres humanos, mostras biolóxicas
de orixe  humana ou datos  persoais  deberían ser  sometidos  a  unha avaliación
externa previa por parte do comité de ética da investigación competente (véxase a
sección 5).

2.2.2. Investigación con animais

 A investigación e a experimentación con animais está guiada polos principios de
substitución, redución e refinamento (3R), que orientan a lexislación española e
europea fomentando o uso de métodos alternativos á experimentación con animais
vivos.
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 O persoal encargado do deseño e a realización de proxectos e procedementos con
animais e do coidado e benestar dos animais destinados á experimentación deberá
contar coa formación e a capacitación adecuadas.

 Os estudos e proxectos de investigación que inclúan experimentación con animais
deberían ser sometidos a unha avaliación externa previa por parte do comité de
ética da investigación competente (véxase a sección 5).

2.2.3. Investigación con axentes biolóxicos e organismos modificados
xeneticamente

 A  experimentación  con  axentes  biolóxicos,  potencialmente  perigosos,  e  con
organismos modificados  xeneticamente  deberá levarse a  cabo  de acordo  coas
regulacións e as boas prácticas que garantan tanto os  dereitos e a  seguridade
das persoas involucradas na investigación como o coidado do medio ambiente. 

 Os estudos e  proxectos  de investigación  con axentes  biolóxicos  e  organismos
modificados  xeneticamente  deberían  ser  sometidos  a  unha  avaliación  externa
previa por parte do comité competente (véxase a sección 5).

2.3. Investigación en colaboración 

 En investigación  son cada vez  máis  frecuentes  as  colaboracións,  que implican
tanto a individuos como a institucións, de disciplinas distintas, do ámbito público e
privado,  a  escala  nacional  e  internacional.  Por  iso,  ao  establecer  calquera
colaboración científica é imprescindible asegurarse de que todos os participantes
se adhiren a criterios e guías de actuación coherentes cos valores éticos da
UDC, como os incluídos na  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-
Boundary Research Collaborations (2013).

 Como norma xeral, toda colaboración científica entre investigadores/as da UDC e
entidades ou persoas externas deberá ser regulada por un convenio ou contrato
escrito que establecerá, como mínimo, os acordos sobre:

o Xestión dos materiais  e  datos iniciais  e  dos xerados pola  investigación,

incluídos  os  acordos  sobre  conservación  e  custodia,  e  os  nomes  das
persoas responsables en cada unha das entidades participantes

o Titularidade dos resultados da investigación e acordos sobre a propiedade

intelectual

o Confidencialidade

o Responsabilidades en temas éticos e de seguridade

o Requirimentos en canto a seguimento e informes
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o Protocolos de diseminación dos resultados

2.4. Xeración e manexo de datos de investigación

 Na xestión de datos de carácter persoal vinculados á investigación, a UDC e os
seus investigadores/as comprométense a aplicar os principios e as disposicións da
lexislación española e europea en materia de protección de datos.

 O protocolo de investigación de calquera proxecto e os acordos que eventualmente
se subscribiren con entidades colaboradoras ou financiadoras consignarán quen
exerce a propiedade e os dereitos de uso dos datos e mostras empregados ou
creados durante a investigación, dos resultados producidos e dos equipamentos
financiados para a realización do proxecto. 

 Os acordos mencionados no punto anterior deben incluír claramente quen será o
responsable e como se levará a cabo a custodia e almacenamento dos datos e
mostras unha vez finalizado o proxecto, incluídas as opcións e os sistemas de
acceso para investigacións posteriores, de estas seren posibles.

 Os/as investigadores/as teñen a  responsabilidade de recoller e conservar os
datos  chave para  a  investigación,  isto  é,  aqueles  datos  que  poden  permitir
reconstruír os experimentos ou estudos realizados e comprender as bases da súa
interpretación.

 A UDC exerce a propiedade dos datos que xeran as investigacións realizadas polo
persoal contratado pola Universidade e comprométese a proporcionar aos seus
investigadores/as os medios adecuados e suficientes para almacenar os datos
obtidos,  e  garantir  a  súa  seguranza  e,  no  seu  caso,  a  súa  accesibilidade  a
terceiros autorizados.

 A UDC e o seu persoal investigador comprométense a conservar os protocolos
experimentais e os datos orixinais polo período necesario para o cumprimento das
súas  finalidades  (o  tempo  final  de  conservación  concretarase  no  protocolo  de
investigación en función da disciplina).

2.5. Uso dos resultados da investigación

 Os resultados da investigación poden ser dados a coñecer a través de publicacións
especializadas,  congresos e reunións científicas,  co fin de  pólos ao dispor da
comunidade científica para o avance do coñecemento sobre a materia (véxase
a sección 4), ou de ser a base dunha invención protexida por patente (ou similar)
para a súa explotación comercial (véxase a sección 6). 
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 A decisión de protexer os resultados e pospor a súa publicación debe ser adoptada
polos/as investigadores/as e as entidades a que están vinculados/as, salvo que se
acordase outra cousa por contrato. 

 A UDC e os seus investigadores/as asumen a responsabilidade de vixiar que os
resultados  das  súas  investigacións  non  sexan  usados  con  fins  prexudiciais,
especialmente  naquelas  disciplinas  (ciencias  biolóxicas,  química,  física,
computación etc.) onde existe un risco potencial de dobre uso (civil e militar).

 Se  un/ha  investigador/a  da  UDC  ten  coñecemento  ou  sospeita  de  que  os
resultados  do  seu  labor  investigador  se  están  a  utilizar  para  fins  ilícitos  ou
prexudiciais para a sociedade, as persoas ou o medio ambiente, debe comunicalo
de xeito inmediato ao seu responsable directo, ao órgano de goberno universitario
competente (Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia) e,
no seu caso, ao Comité de Ética da Investigación e a Docencia da UDC.
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3. Formación, dirección, supervisión e mentoría

A Universidade da Coruña entende que todos/as os/as investigadores/as, en calquera
fase da súa carreira, manteñen un compromiso permanente coa súa propia formación,
tanto  para  coñecer  os  últimos  desenvolvementos  da  súa  disciplina  como  para  se
formaren  en  áreas  complementarias  (novas  tecnoloxías,  manexo  de  datos,  marco
normativo,  xestión…),  e  así  melloraren  a  súa  tarefa  científica  e  adquiriren  novos
coñecementos e competencias.

É parte das responsabilidades de todo/a investigador/a  sénior  formar  os/as mozos
investigadores/as, facilitándolles a aprendizaxe necesaria para desenvolveren o seu
labor investigador e o coñecemento dos principios éticos e boas prácticas que deben
rexelo, con especial atención ao traballo en equipo e á convivencia no seu grupo e a
súa institución.

3.1. Selección e avaliación de investigadores/as en formación

 A selección dos/as investigadores/as en formación debe rexerse por criterios de
calidade académica, basearse na igualdade de oportunidades e rexeitar calquera
discriminación inxustificada.

 Os procesos de selección deben ser transparentes, convocarse en tempo e forma
que  permita  o  acceso  das  persoas  potencialmente  interesadas  e  rexerse  por
criterios  de  avaliación  coñecidos  previamente,  contrastables  e  acaídos  para  a
finalidade perseguida.

 A avaliación do persoal investigador en formación e do seu traballo entraña unha
responsabilidade  importante  para  o  avaliador,  polo  seu  impacto  no
desenvolvemento da carreira científica do/a avaliado/a. Toda avaliación debe ser
xusta,  experta  e  obxectiva.  Os/as  avaliadores/as  deben  procurar  obter  un
coñecemento individualizado das persoas avaliadas e interpretar a documentación
achegada  para  se  faceren  unha  idea  das  súas  capacidades  e  do  traballo
desenvolvido. Se o proceso de avaliación inclúe unha entrevista persoal, esta debe
quedar documentada ou rexistrada.

 Os/as avaliadores/as  deben manter  unha estrita  independencia  con respecto  á
persoa  avaliada  e  evitar  os  conflitos  de  interese  derivados  dunha  vinculación
profesional directa, parentesco, amizade, inimizade ou calquera outra razón que
poida limitar a emisión dun xuízo ecuánime.
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3.2. Obrigas do/a(s) titor/a(s)

Os/as  titores/as  son  os  responsables  directos  da  formación  dos/as  mozos/as
investigadores/as  e  de  asegurar  que  esta  se  poida  desenvolver  nas  mellores
condicións para acadar os seus obxectivos no marco temporal previsto.

En concreto, o/a titor/a debe:

 Ser un/a experto/a na súa disciplina aberto/a a compartir o seu coñecemento e
desenvolver o seu labor investigador de tal xeito que sirva de exemplo e referente
ao persoal en formación. 

 Supervisar persoalmente de forma regular as tarefas encomendadas ao persoal
investigador ao seu cargo para garantir a súa correcta orientación e cumprimento,
asegurando un bo coñecemento de todas as fases da investigación (formulación
de hipóteses, deseño de experimentos e protocolos de investigación, recollida e
análise de datos, ou preparación de solicitudes de financiamento).

 Facilitar ao persoal investigador en formación os medios e o contorno científico
adecuados para o desenvolvemento do seu traballo e a súa aprendizaxe, evitando
presións  innecesarias  e  implicándoo  en  tarefas  alleas  que  melloren  a  súa
formación.

 Informar  claramente o persoal  en formación de se os seus traballos  científicos
(traballos de fin de mestrado, teses de doutoramento...) forman parte de proxectos
con restricións na difusión dos resultados.

 Asegurarse de que o persoal investigador en formación coñece e aplica o Manual
de boas prácticas  de investigación,  ten acceso a toda a  información necesaria
sobre as normas que regulan a súa investigación e é capaz de avaliar de forma
crítica o seu propio traballo.

 Velar por que a investigación se realice en condicións de seguranza, informando
ao persoal  en formación das normas de seguranza e  de prevención de riscos
laborais e da obriga de cumprilas.

 Introducir  en  e  compartir  co  persoal  investigador  en  formación  seminarios  e
reunións científicas e asesoralo no desenvolvemento da súa carreira profesional:
participación en proxectos de investigación, estadías no estranxeiro, cursos etc.

 Recoñecer o traballo do persoal investigador en formación e ser rigoroso e xusto
na  autoría  das  publicacións  e  en  calquera  outra  difusión  do  traballo  de
investigación.

3.3. Obrigas do persoal en formación

O persoal investigador en formación debe: 
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 Asumir  un  compromiso  coa  súa  propia  formación  como  investigador/a  e  cos
obxectivos do proxecto/grupo en que se encadra o seu labor  de investigación,
dedicando o tempo e o esforzo necesarios para alcanzar os obxectivos apropiados
á súa situación.

 Seguir  os  consellos  e  as  recomendacións  dos/as  directores/as  e  titores/as,
comunicarlles  as  súas  propias  iniciativas  e  informalos/as  dos  resultados
alcanzados. En caso de conflito que dificulte a relación dun/ha investigador/a en
formación co seu director/a ou titor/a,  aquel/a poderá solicitar  a mediación dun
terceiro  póndoo  en  coñecemento  do/a  vicerreitor/a  de  Política  Científica,
Investigación e Transferencia.

 Comprometerse a usar correctamente os medios materiais  e as instalacións de
que dispón, e a valorar e facilitar os labores de xestión, administración e apoio á
tarefa investigadora.

 Coñecer e cumprir o Manual de boas prácticas de investigación e mais as normas
e procedementos de seguranza aplicables á súa investigación.

 Participar  en  actividades  científicas,  seminarios,  conferencias,  foros  e  outras
actividades  relacionadas  co  desenvolvemento  do  seu  propio  traballo  como
investigador/a.

 Recoñecer a contribución dos seus directores/as e titores/as na divulgación oral ou
escrita dos resultados do seu propio traballo de investigación.
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4. Publicación e divulgación

A difusión dos resultados da investigación é un deber ético dos/as investigadores/as
que  contribúe  ao  incremento  e  á  mellora  do  coñecemento  humano  e,  asemade,
permite render contas do uso dos medios empregados na investigación.

Son  eticamente  cuestionables  a  demora  ou  a  non  difusión  inxustificadas  dos
resultados e a esaxeración da súa importancia. Hai que evitar a non publicación de
resultados  negativos,  que  pode  retardar  os  avances  do  coñecemento  e  ter
consecuencias negativas para as persoas en áreas como a saúde.

4.1. Autoría

 Para poder figurar como autor/a dunha publicación requírese ter  participado de
forma substancial no deseño, concepción e desenvolvemento do proxecto, ter
realizado a  parte experimental ou ter traballado na  análise e a interpretación
dos datos. 

 Os/as autores/as deben ter contribuído á preparación das comunicacións, informes
e publicacións resultantes, e ser capaces de  presentaren con detalle a propia
contribución á investigación e discutir os seus aspectos xerais.

 Todos os  coautores referidos nunha publicación deben  coñecer o texto final,
aceptar por escrito o seu contido e facerse responsables del.

 A participación  na obtención  de  recursos,  a  recolla  de datos  ou mostras  ou o
recrutamento  de  suxeitos  de  experimentación  non  xustifica  necesariamente  a
condición de coautor/a. En calquera caso, as contribucións de colaboradores e de
persoal de apoio deben ser recoñecidas de forma adecuada, como mínimo no
apartado de agradecementos.

 En  ningún  caso  se  pode  omitir  deliberadamente  o  nome  dunha  persoa  que
contribuíra  como  autor/a  dunha  publicación  de  acordo  cos  criterios  citados
anteriormente,  o  que  constituiría  unha  conduta  eticamente  incorrecta  e  unha
apropiación indebida da propiedade intelectual por parte do resto de autores.

 A inclusión dunha persoa como autor/a dunha publicación en atención unicamente
á súa posición xerárquica ou á súa relación profesional ou persoal con outro/a
autor/a é unha práctica eticamente incorrecta que lesiona a xustiza e a liberdade
académica e pode supor un inaceptable abuso de autoridade.

 A  orde dos autores nas publicacións está determinada polos usos propios de
cada disciplina e rama do coñecemento, e debe respectar os criterios de atribución
de autoría.
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 Os/as investigadores/as da UDC deben facer constar claramente a súa pertenza a
esta universidade nos traballos que publiquen. Para iso, seguirán as  normas de
filiación  elaboradas  pola  UDC para  os  seus  investigadores/as.  Tamén  deben
mencionarse  explicitamente  os  comités  independentes  que  supervisaron  e
aprobaron o protocolo de investigación, e mais as subvencións, axudas financeiras
e patrocinios recibidos para a investigación (véxase sección 4.5).

 Os/as autores/as deben coñecer, comprobar e citar nas súas publicacións todos os
traballos previos relevantes que constitúan antecedentes da súa investigación. En
ningún caso deben incluír referencias que non son antecedentes reais ou utilizar
fragmentos doutros traballos sen coñecelos e sen citar clara e apropiadamente a
fonte.

4.2. Publicación

4.2.1. Aplicación dos principios de open science

 A UDC recoñece a necesidade dos seus investigadores/as de protexer os seus
dereitos de propiedade intelectual, pero anímaos/as a seren abertos na discusión
do seu traballo con outros colegas e co público e na súa difusión, dando acceso de
forma transparente e honrada aos seus resultados,  mesmo a aqueles que non
estean en liña coas hipóteses formuladas.

 A  UDC  está  comprometida  en  dar  a  máxima  difusión  aos  resultados  da
investigación  e promove entre o seu persoal  os principios  do  open access,  de
acordo  coas  esixencias  das  convocatorias  ou  acordos  correspondentes.  Así
mesmo,  recoñece  o  dereito  dos/as  investigadores/as  a  elixiren  libremente  a
publicación a través da que daren a coñecer os seus resultados.

4.2.2. Publicacións fragmentadas ou repetidas

 A  publicación  fragmentada  de  partes  dun  mesmo traballo  só  é  aceptable  por
razóns de extensión ou a requirimento dos editores.

 Non  é  aceptable  incluír  os  mesmos  resultados  da  investigación  en  varias
publicacións,  a  non  ser  que  se  explique  claramente  e  se  xustifique  coas
correspondentes  referencias.  O/a  autor/a  que  presente  traballos  similares  a
diversos editores ou que presente a un editor un traballo similar a outro publicado
previamente debe explicar  estas circunstancias de forma clara no momento da
presentación.
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4.2.3. Publicación de resultados con potencial interese comercial

 A  Universidade,  as  entidades  financiadoras  e  os/as  investigadores/as  deben
admitir a necesidade de adiar a publicación dalgúns resultados científicos co fin de
proceder á protección da propiedade intelectual ou industrial (mediante patente ou
similar) de invencións ou descubrimentos con potencial interese comercial (véxase
a sección 6).

 A decisión  de adiar  a  publicación  para  protexer  os  resultados da investigación
corresponde  ao  titular  deses  resultados  (investigador/a  ou  institución  en  que
traballa  o/a investigador/a),  e debe ser comunicada apropiadamente a todas as
entidades e persoas implicadas, que acordarán que partes da investigación poden
ser difundidas en congresos, reunións científicas ou outros modos de divulgación,
sen prexudicar as opcións comerciais dos resultados protexidos.

4.2.4. Corrección de erros e retractación pública

 En caso de que se detecte un erro que altere o valor dos resultados publicados,
os/as autores/as publicarán unha corrección tan pronto como for posible no mesmo
medio. Se se conclúe que os erros detectados son graves, débese publicar unha
retractación o máis axiña posible.

4.3. Revisión experta (peer review)

 A revisión por parte de expertos/as (peer review), que valoran a calidade e o rigor
científico dun proxecto ou un manuscrito orixinal, é a forma habitual de validación
de artigos para a publicación en revistas indexadas e de avaliación da ciencia, o
outorgamento de subvencións, a validación de tecnoloxías etc. (véxase a sección
5.2). 

 As avaliacións deben ser obxectivas e basearse en criterios científicos,  non en
opinións ou ideas persoais. Débese rexeitar participar nunha revisión se existen
conflitos de interese (véxase a sección 7) ou se o/a investigador/a convidado/a a
participar nunha avaliación non dispón de suficiente competencia.

 Os artigos e escritos que se revisan son información confidencial e privilexiada. Por
tanto, ningún dato ou idea que figure neles pode utilizarse ata que se publique. Os
materiais entregados para a súa revisión non se poden reter, copiar ou compartir
se non se dispón do permiso explícito do editor.
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4.4. Divulgación 
4.4.1. Transparencia e responsabilidade de divulgar

 Alén  de  compartir  os  seus  resultados  coa  comunidade  científica  a  través  de
publicacións  e  foros  especializados,  os/as  investigadores/as  teñen  a
responsabilidade de dar a máxima difusión ao seu traballo a través de canles e
actividades de comunicación dirixidos ao público non experto.

 Esta comunicación debe xerar confianza na investigación e na súa capacidade
para achegar respostas aos retos sociais, e promover o diálogo coa cidadanía e
facela partícipe dos obxectivos e resultados da investigación.

 Amais do mandato ético, os receptores de subvencións dalgúns plans e programas
de investigación teñen a obriga de dar a máxima difusión aos resultados das súas
investigacións a través dos medios e de actividades para o gran público.  Os/as
investigadores/as que participen en proxectos con financiamento externo público
ou privado teñen a responsabilidade de coñecer as normas sobre comunicación
incluídas nas convocatorias ou os convenios e cumprilas con dilixencia.

4.4.2. Cando e como levar os resultados a medios de difusión

 A  colaboración  en  actividades  do  Gabinete  de  Comunicación da  UDC,  a
atención a  requirimentos dos medios, a edición de  blogs e o mantemento de
perfís nas redes sociais son canles habituais para facer chegar os resultados da
investigación  ao  gran  público.  A  UDC  anima  os  seus  investigadores/as  a
empregaren estas vías para divulgar os resultados do seu traballo.

 Os/as investigadores/as son responsables da  fiabilidade e a obxectividade da
información que  comunican.  Poden  expresar  as  súas  opinións  a  través  dos
medios  de  comunicación  e  as  redes  sociais  sobre  temas  sensibles  ou
controvertidos, mais sempre con rigor e honradez, diferenciando as súas opinións
persoais dos feitos e as evidencias científicas.

 A expresión das opinións  persoais  dos/as investigadores/as  da UDC non debe
confundirse cun posicionamento da Universidade. Para iso os/as investigadores/as
deben manifestar explicitamente o carácter persoal das opinións expresadas en
redes sociais e medios de comunicación (salvo que actúen como voceiros oficiais
da Universidade), tanto máis se estas non coinciden co posicionamento da UDC.
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4.5. Presenza  e  participación  dos  financiadores  na
publicación de resultados da investigación

 Calquera publicación sobre unha investigación levada a cabo por persoal da UDC
debe  citar  e  agradecer  explicitamente  as  subvencións,  axudas  financeiras  e
patrocinios recibidos para a investigación.

 Algúns  financiadores  poden  ter  políticas  relativas  a  compartir  os  resultados  da
investigación, que deben ser tidas en consideración. Polo xeral, os financiadores
públicos inclúen requirimentos específicos para dar a máxima difusión social aos
resultados  das  investigacións  subvencionadas.  É  responsabilidade  do/a
directora/a,  coordinador/a  ou  investigador/a  principal  do  proxecto  garantir  que
estes requirimentos comunicativos se cobren e que todos os membros do equipo
os coñecen.

 É posible que as entidades e os/as investigadores/as implicados nun proxecto de
investigación acorden pospor a publicación de resultados para protexelos de cara
a unha eventual explotación comercial, mais non son aceptables as presións das
entidades promotoras ou financiadoras para que a publicación de resultados se
acelere ou se retrase en función de intereses particulares.

 A UDC e o seu persoal investigador deben rexeitar calquera intento de inxerencia
das entidades financiadoras  no contido  científico  da publicación  dos resultados
dunha investigación.
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5. Avaliación da investigación

5.1. Cumprimento dos principios éticos

O  Comité  de  Ética  da  Investigación  e  a  Docencia  da  UDC é  o  órgano  da  UDC
encargado de avaliar os traballos e proxectos de investigación do persoal investigador
da UDC pertencentes ao seu ámbito de competencia e de garantir o cumprimento dos
requisitos éticos esixibles ao labor investigador.

O  mencionado  comité  é  un  órgano  colexiado,  interdisciplinar,  independente  e  de
carácter  consultivo  que ten a  finalidade  de avaliar  e  asegurar  o  cumprimento  dos
aspectos éticos da investigación e a docencia e promover a integridade científica e
académica da UDC.

Os criterios e o procedemento de avaliación son públicos e accesibles na páxina web
da  UDC  (https://www.udc.gal/gl/investigacion/etica/procedemento-de-avaliacion/),
xunto coa información e a documentación necesarias para preparar as solicitudes.

O  Comité  avaliará  e  emitirá  un  informe  sobre  a  relevancia  social,  a  relevancia
científica, a validez metodolóxica, o balance risco-beneficio, a xustiza e equidade
na  selección  dos  participantes  e  todos  os  aspectos  vinculados  con  respecto  ás
persoas (dignidade,  seguridade,  benestar,  información  adecuada,  consentimento
informado,  confidencialidade,  respecto  á  intimidade,  custodia  dos  datos  persoais,
acceso aos resultados e participación nos beneficios)  dos proxectos e traballos de
investigación que se lle presentaren.

5.2. O/a investigador/a como avaliador/a

Os/as  investigadores/as  chamados  a  participaren  en  actividades  de  avaliación  de
proxectos  de  investigación,  publicacións,  grupos,  persoas  ou  institucións,  tanto  a
escala  nacional  como  internacional,  deben  actuar  de  acordo  cos,  entre  outros,
seguintes principios:

 Competencia e excelencia científica. Os/as avaliadores/as deben ter un amplo
coñecemento  da súa disciplina  e asegurarse de que os  comités e órganos de
avaliación  en  que  participan  dispoñen  de  coñecementos  e  competencias
complementarias  e  dun  coñecemento  global  adecuado  para  avaliar  proxectos
multidisciplinarios.

 Imparcialidade e conflitos de interese. Os/as avaliadores/as teñen a obriga de
outorgar a mesma atención a todos os traballos de investigación avaliados e deben
retirarse  se  existe  algún  conflito  de  interese  que  poida  condicionar  a  súa
imparcialidade. Non deben avaliar proxectos de colegas cos que mantiveran unha
relación recente ou que compitan coas súas propias investigacións.
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 Confidencialidade.  As deliberacións dos comités de avaliación e a información
obtida nos procesos de avaliación son confidenciais, e non deben ser divulgadas
nin  usadas  polos/as  avaliadores  nunha  investigación  propia  ou  do  seu
laboratorio/equipo. Os/as avaliadores/as están obrigados a informar a través das
canles adecuadas das infraccións éticas que detecten no marco dunha avaliación.

 Transparencia. As conclusións da avaliación deben ser razoadas, comprensibles
e baseadas en datos obxectivos. Os elementos da avaliación deben ser accesibles
para os/as avaliado/as.
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6. Protección  dos  resultados  da  investigación:
propiedade intelectual e industrial

Forman parte do patrimonio da Universidade da Coruña os dereitos de propiedade
intelectual  e  industrial  dos  que  é  titular  como  consecuencia  do  desempeño  das
funcións  investigadoras  do  seu  persoal  (véxase  o  Regulamento  de  propiedade
industrial e propiedade intelectual da Universidade da Coruña).

6.1. Obriga de informar sobre o potencial interese comercial
dos resultados de investigación

 Os/as  investigadores/as  da  UDC están  obrigados  a  comunicaren  á  Oficina  de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da UDC, directamente ou a
través do coordinador/a do seu grupo ou unidade de investigación,  o potencial
interese comercial dos resultados das súas investigacións antes de proceder á súa
publicación,  que  se  posporá,  se  cómpre,  para  a  protección  da  invención  ou
descubrimento (véxase o Título II do Regulamento).

6.2. Titularidade  da  propiedade  intelectual  e  industrial
derivada dos resultados de investigación

 Correspóndelle  á  UDC  a  titularidade  dos  dereitos  de  propiedade  intelectual  e
industrial  dos  resultados  da  actividade  investigadora,  de  innovación  e
desenvolvemento  realizada  polo  persoal  investigador  como  consecuencia  das
funcións que lle son propias. 

 Os  dereitos  morais (entre  eles,  o  recoñecemento  da  autoría,  o  respecto  da
integridade  da  obra  e  o  dereito  a  modificala)  dos  resultados  de  investigación
corresponden  aos/ás  investigadores/as  da  UDC.  Son  dereitos  irrenunciables  e
inalienables, e acompañan o/a autor/a durante toda a súa vida e mais aos seus
herdeiros.

 Os  dereitos  de  explotación  ou  económicos  (reprodución,  distribución,
comunicación pública,  proxección,  transformación, remuneración) dos resultados
alcanzados no desempeño das súas funcións como persoal investigador da UDC
corresponde á Universidade.

 Correspóndelles  aos/ás  estudantes  a  titularidade  e  os  dereitos  de  explotación
sobre as invencións que desenvolvan no marco da actividade académica. No caso
de  invencións  realizadas  polos  estudantes  xunto  co  persoal  investigador,  a
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titularidade e mais os dereitos de explotación da invención correspóndenlles tanto
aos/ás estudantes como á propia UDC na proporción en que ambos interveñan.

6.3. Investigación en colaboración co sector privado

6.3.1. Dereitos  e  responsabilidades  dos/as  investigadores/as
participantes

 Toda colaboración da UDC e o seu persoal investigador co sector privado será
regulada  por  un  contrato  que  establecerá  a  propiedade  e  os  acordos sobre  a
xestión dos materiais e datos empregados ou xerados polo proxecto, a titularidade
dos  resultados  da  investigación  e  os  dereitos  das  partes  implicadas  sobre
publicación e/ou protección dos resultados. 

 En  calquera  caso,  a  liberdade  académica  dos/as  investigadores/as  é
incuestionable e rexéitase calquera inxerencia sobre o seu criterio  científico á
hora de deseñar e executar o protocolo de investigación ou de informar sobre os
resultados obtidos.

 Os dereitos morais dos/as investigadores/as sobre os resultados da investigación
(en  especial,  o  recoñecemento  da  autoría)  son  inalienables  e  teñen  que  ser
respectados polos acordos asinados entre a UDC e as entidades privadas.

6.3.2. Xestión da propiedade intelectual e industrial

 Os contratos de colaboración en investigación asinados entre a UDC e entidades
do  sector  privado  incluirán  estipulacións  claras  sobre  a  xestión  da  propiedade
intelectual e industrial dos resultados xerados polos proxectos de I+D que se leven
a cabo, que serán copropiedade da UDC e as organizacións con que colabore.

 Nos contratos que regulen a copropiedade da propiedade intelectual e industrial
farase  constar,  cando  menos,  a  porcentaxe  de  propiedade  e  as  obrigas
económicas  de  cada  entidade,  tendo  en  conta  a  participación  dos/as
investigadores/as  da  UDC  necesaria  para  a  súa  execución,  e  que  entidade  é
responsable  de xestionar  o  expediente  de protección  e  mais  as  condicións  da
extensión internacional, se proceder.

6.4. Participación  dos  investigadores  nos  retornos
económicos da explotación da propiedade intelectual  e
industrial

Os/as  investigadores/as  recoñecidos  como  autores  dun  resultado  de  investigación
explotado comercialmente terán dereito a participar nos beneficios xerados (véxase o
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Regulamento  de propiedade industrial  e  propiedade  intelectual  da Universidade da
Coruña).
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7. Conflito de intereses

7.1. Definición e tipoloxía 

 O  conflito  de  intereses é  unha  situación  ou  conxunto  de  circunstancias  que
orixinan  un risco  de que  os  intereses particulares  dun/ha  investigador/a  ou de
terceiros  interesados,  colaboradores  ou  financiadores  dunha  investigación
contradigan,  inflúan  indebidamente  e  pretendan  prevalecer  sobre  a  finalidade
propia da investigación.

 Os conflitos  de intereses poden ser  de  carácter económico (por  exemplo,  se
un/ha investigador/a realiza traballos remunerados ou ten participación económica
nunha empresa ou entidade cuxos servizos de I+D ou as súas tecnoloxías son
requiridas para proxectos en que está implicado/a), de carácter profesional (por
exemplo, se debe participar na avaliación de proxectos ou publicacións de colegas
con  que  colabora  ou  colaborou  recentemente)  ou  de  carácter  persoal (por
exemplo, se ten relación de parentesco ou amizade con persoas en cuxa selección
participa).

7.2. Propostas de actuación

 Os/as investigadores/as da UDC están obrigados a identificar e declarar calquera
conflito de intereses e a tomar medidas para solucionalo. Recoméndase consultalo
e comunicalo ao/á coordinador/a, director/a, investigador/a principal do grupo ou
proxecto de investigación.

 Unha vez declarado o conflito de intereses, o/a investigador/a afectado/a absterase
de participar ou retirarase daquelas actividades que xeran o conflito.

 A ocultación  dun  conflito  de  intereses  por  parte  dun/ha  investigador/a  é  unha
conduta eticamente incorrecta que lesiona a honradez, a confianza e o ben común,
e pode implicar outro tipo de infracións.
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8. Mala praxe

A violación da integridade científica desacredita a investigación, dana a reputación das
institucións e erosiona a confianza pública na investigación, os/as investigadores/as e
a ciencia. 

Os casos de mala praxe en investigación, aínda sendo pouco frecuentes, deben ser
abordados coa máxima seriedade e rigor. Calquera situación debe ser investigada de
inmediato  para  despexar  calquera  dúbida  sobre  a  Universidade  e  os  seus
investigadores/as.

8.1. Definición e tipoloxía 

 Neste  contexto,  enténdese  como  mala  praxe  a  invención,  manipulación,
falsificación,  plaxio ou  engano ao  propor,  desenvolver  ou  informar  da
investigación e os seus resultados.

 Considéranse  mala  praxe  as  desviacións  deliberadas,  perigosas  ou
neglixentes  das  prácticas  de  investigación  aceptadas pola  comunidade
científica, incluídas aquelas alteracións dos protocolos de investigación acordados
que supoñan un risco inaceptable para as persoas, animais e o medio ambiente.

 É reprobable  e  debe  evitarse  calquera  acción  que  facilite  a  mala  praxe  en
investigación, por colusión ou agochamento de tales accións por parte doutros, e
resulta especialmente grave conspirar  ou confeccionar  plans  para levar a cabo
estas accións.

 A  ocultación deliberada da existencia de conflitos de interese é eticamente
reprobable e inscríbese no capítulo da mala praxe.

 Neste contexto non se consideran como mala praxe os erros ou as diferenzas de
interpretación  e  xuízo  derivados  dunha  avaliación  rigorosa  dos  métodos  ou
resultados dunha investigación.

8.2. Propostas de actuación

 Todos  os  membros  da  comunidade  universitaria  (PDI,  PAS,  estudantes  e
colaboradores) teñen a responsabilidade de informar ás autoridades universitarias
de calquera caso de mala praxe en investigación da que foren testemuñas ou da
que tiveren coñecemento.
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 Calquera alegación infundada presentada de forma frívola ou maliciosa pode dar
lugar a accións disciplinarias contra a persoa que presentou tal alegación.

 Toda  alegación  por  mala  praxe  será  investigada  na  máis  estrita
confidencialidade. Todas as persoas implicadas na investigación (denunciantes,
testemuñas, representantes etc.) teñen o deber de respectar a confidencialidade
das informacións durante o proceso.
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