Declaració de Singapur sobre la integritat de la recerca
Preàmbul
El valor i els beneficis de la recerca depenen de la seva integritat. Encara que existeixin
diferències entre països en l’organització i desenvolupament de la recerca, existeixen també
principis i responsabilitats professionals fonamentals per a la seva integritat,
independentment d’on es realitzi.

Principis
Honestedat en tots els aspectes de la recerca
Responsabilitat en l’execució de la recerca
Cortesia professional i imparcialitat en les relacions laborals
Bona gestió de la recerca en nom d’altres

Responsabilitats
1. Integritat: Els investigadors han d’assumir la responsabilitat de la veracitat de les
seves investigacions.
2. Compliment de les normes: Els investigadors han de tenir en compte i complir amb
les normes i polítiques relacionades amb la recerca.
3. Mètodes de recerca: Els investigadors han d’emprar mètodes adequats, basar les
seves conclusions en l’anàlisi crítica de l’evidència i informar dels resultats i
interpretacions de forma complerta i amb objectivitat.
4. Documentació de la recerca: Els investigadors han de mantenir una documentació
clara i precisa de la seva recerca de manera que sigui possible la verificació i
repetició per altres del seu treball.
5. Resultats de la recerca: Els investigadors han de compartir les dades i els resultats
obertament i amb rapidesa, així que hagin establert la seva propietat i prioritat d’
utilització.
6. Autoria: Els investigadors han d'assumir la responsabilitat per les seves
contribucions a totes les publicacions, sol·licituds de finançament, informes i altres
presentacions de la seva recerca. Les llistes d’autors han d’incloure tots aquells, i
únicament aquells, que compleixin els criteris d’autoria aplicables.
7. Agraïments en publicacions: Els investigadors han d’indicar en les publicacions els
noms i funcions de tots aquells que hagin contribuït a la recerca de forma
significativa però no compleixin els criteris d’autoria, incloent-hi redactors,
finançadors, patrocinadors i altres.
8. Revisió per parells: Els investigadors han de proporcionar avaluacions imparcials,
ràpides i rigoroses del treball d’altres, tot mantenint-ne la confidencialitat.
9. Conflicte d’interessos: Els investigadors han de declarar qualsevol conflicte
d’interessos, financers i d’altre tipus, que puguin comprometre la confiança en les
seves propostes de recerca, publicacions, comunicacions al públic i activitats
d’avaluació.

10. Comunicació pública: En debats públics sobre l’aplicació i importancia d’un treball de
recerca, els investigadors han de limitar els seus comentaris professionals a la seva
àrea d'especialització, tot fent una clara distinció entre comentaris professionals i
opinions personals.
11. Denúncia de pràctiques irresponsables en la recerca: Els investigadors han
d’informar a les autoritats competents de qualsevol sospita de pràctiques incorrectes
en la recerca, incloent-hi la fabricació de dades, el frau i el plagi, així com qualsevol
altra conducta irresponsable que comprometi la fiabilitat de la recerca, com ara la
negligencia, l’autoria incorrecta, l’omissió de dades contradictòries o la utilització de
mètodes analítics poc fiables.
12. Resposta a pràctiques irresponsables en la recerca: Les institucions, revistes
científiques, organitzacions professionals i agències implicades en la recerca han de
disposar de mecanismes per a respondre a denúncies de conductes irresponsables i
protegir els denunciants que actúen de bona fe. En cas de confirmar-se una
denúncia per mala conducta professional o qualsevol altre tipus de pràctica
irresponsable en la recerca, s’hauran de prendre accions apropiades de forma
inmediata, incloent-hi la correcció de la documentació de la recerca corresponent.
13. Entorns de recerca: Les institucions de recerca han de crear i mantenir condicions
que fomentin la integritat mitjançant l’educació, normes clares i criteris racionals per
el desenvolupament professional al mateix temps que promouen entorns de treball
que afavoreixen la integritat de la recerca.
14. Consideracions socials: Les institucions de recerca i els investigadors han de
reconèixer que tenen l’obligació ética de considerar els beneficis socials i els riscs
associats al seu treball.
La declaració de Singapur sobre la integritat en la recerca fou elaborada durant la Segona
Conferència Mundial sobre Integritat en la Recerca, 21-24 de juliol de 2010, a Singapur,
com una guía global per a una conducta responsable en la recerca. No és un document
regulador ni representa les polítiques oficials dels països i organitzacions que finançaren i/o
participaren en la Conferència. Per accedir a les normatives i polítiques oficials
relacionades amb la integritat en la recerca, han de consultar-se els òrgans i organitzacions
nacionals corresponents.

