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Ètica de la investigació (diap. 3)

 Enquesta promoguda des del Vicerectorat d’Investigació i
Transferència.

 Compta amb la participació de membres del grup d’Ètica Pràctica i
Democràcia i del projecte europeu Ethna System.

 Emmarcada en:

a) Pla d’acreditació de la qualitat HR Excellence in Research (HRS4R)
de la Comissió Europea.

b) Els principis de la Carta Europea de l’Investigador i Codi de
Conducta per la contractació d’investigadors.

INTRODUCCIÓ



Ètica de la investigació (diap. 4)

OBJECTIU

Obtindre informació rellevant sobre temes diversos que 
afecten a l’ètica de la investigació,

des de la perspectiva de les percepcions i inquietuds del 
personal investigador per a ...

... millorar com a universitat en l’àmbit de l’ètica de la 
investigació i ...

... elaborar un codi de bones pràctiques en investigació 
de la Universitat Jaume I.



Ètica de la investigació (diap. 5)

METODOLOGIA: Fitxa técnica del procés

POBLACIÓ: 1.030 PDI

MOSTRA: 539 respostes (52,33% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 95,56%

ERROR MOSTRAL: ± 3%
S’ha tingut en compte la situació de màxima heterogeneïtat de la
població, p=q=50%, i que es tracta d’una població finita.

REALITZACIÓ: del 5 de maig al 13 de juny de 2021

FORMAT: en línia (mitjançant la plataforma Qualtrics)



Ètica de la investigació (diap. 6)

METODOLOGÍA: Qüestionari
Nombre total d’ítems: 35.

Dividits en 5 apartats:

• 8 ítems “Sobre accés obert”.
• 4 ítems “Sobre les perspectives de gènere en investigació”.
• 12 ítems “Sobre males pràctiques”.
• 4 ítems “Sobre coneixements de l’ètica de la investigació”.
• 6 ítems “Sobre governança ètica a l’UJI”.
• 1 ítem per a recollir comentaris.

Idiomes d’aplicació de l’enquesta: valencià i espanyol.

Tipus de preguntes i format de les respostes del qüestionari:
• Preguntes tancades de selecció múltiple.
• Preguntes tancades amb escala de valoració tipus Likert de 5 punts.
• Preguntes tancades amb escala verbal de 5 punts.
• Preguntes tancades dicotòmiques.
• Preguntes obertes



Ètica de la investigació (diap. 7)

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que 
l'estructura de la població NO es manté en la mostra obtinguda 

en funció de la variable «grup»
GRUP (pvalue = 0,000)

METODOLOGÍA: Població i mostra
GRUP R1:
• Investigador (sense doctorat)
• Tècnic/a superior d’investigació (sense doctorat)
• Ajudant/a
• Personal investigador en formació

Programes: FPI Pla estatal, FPU Pla estatal,
Generalitat Valenciana, Prometeo GV, Propi UJI,
Santiago Grisolia GV i altres programes.

GRUP R2:
• Investigador (amb doctorat)
• Tècnic/a superior d’investigació (amb doctorat)
• Professorat ajudant doctor Tipus II
• Professorat ajudant doctor Tipus I
• Personal investigador contractat doctor

(Programa PICD UJI)
• Personal investigador postdoctoral

Programes: GenT doctorat amb experiència
internacional, Generalitat Valenciana, Juan de
la Cierva-formació, Juan de la Cierva-
incorporació, Pla estatal, Propi UJI, Ramón y
Cajal.

GRUP R3:
• Professorat titular d’universitat
• Catedràtic/a d’escola universitària
• Professorat contractat doctor
• Personal investigador (Programa GenT doctorat

d’excel·lencia)
• Professorat titular d’escola universitària
• Professorat col·laborador
• Professorat visitant

GRUP R4:
• Catedràtic/a d’universitat
• Professorat emèrit



Ètica de la investigació (diap. 8)

METODOLOGÍA: Població i mostra

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que 
l'estructura de la població SÍ es manté en la mostra obtinguda en 

funció de la variable «branca»
BRANCA (pvalue = 0,519)



Ètica de la investigació (diap. 9)

METODOLOGÍA: Població i mostra

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que 
l'estructura de la població SÍ es manté en la mostra obtinguda en 

funció de la variable «sexe»
SEXE (pvalue = 0,915)



Ètica de la investigació (diap. 10)

RESULTATS: Accés obert
A l’hora de seleccionar una revista o una editorial per a publicar un text, quins són els
factors que teniu en compte?



Ètica de la investigació (diap. 11)

Quina importància concedeix al fet que la investigació que desenvolupeu es difonga
en obert?

Mitjana = 4,01
Desv. Estàndar = 0,907
n = 520
ns/nc = 19 (3,5%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 12)

Com valoreu el vostre coneixement entorn de les diferents rutes (verd, daurat,
bronze, híbrid o platí) per a la publicació en accés obert?

Mitjana = 1,99
Desv. Estàndar = 0,969
n = 511
ns/nc = 28 (5,2%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 13)

Una de les modalitats d’accés obert requereix el pagament d’APCs (Article processing
charge) a l’hora de publicar. En la vostra experiència de publicació, això és:

Mitjana = 3,01
Desv. Estàndar = 1,306
n = 488
ns/nc = 51 (9,5%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 14)

En cas d’haver sufragat APC en la publicació d’articles per a la seua difusió en obert,
indiqueu les quantitats mitjanes aproximades a les quals soleu fer front:

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 15)

Com valoraríeu el vostre coneixement sobre el repositori UJI i les seues possibilitats
amb vista a difondre la vostra investigació?

Mitjana = 2,92
Desv. Estàndar = 0,885
n = 498
ns/nc = 41 (7,61%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 16)

Com valoraríeu el vostre coneixement a l’hora d’elaborar o dissenyar un pla de gestió
de dades d’un projecte d’investigació?

Mitjana = 2,58
Desv. Estàndar = 0,896
n = 496
ns/nc = 43 (7,98%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 17)

Quina importància concediu al fet de disposar d’un pla de gestió i administració de
dades d’investigació basat en els principis FAIR (Fàcils de trobar, Accessibles,
Interoperables, Reutilitzables)?

Mitjana = 3,76
Desv. Estàndar = 0,869
n = 486
ns/nc = 53 (9,83%)

RESULTATS: Accés obert



Ètica de la investigació (diap. 18)

RESULTATS: Perspectives de gènere en investigació
Com valoraríeu el vostre coneixement a l’hora de dissenyar un pla sobre la integració
de la perspectiva de gènere en els projectes de investigació?

Mitjana = 2,85
Desv. Estàndar = 1,049
n = 487
ns/nc = 52 (9,65%)



Ètica de la investigació (diap. 19)

RESULTATS: Perspectives de gènere en investigació
Indiqueu el grau d’importància que atribuïu a la igualtat de gènere en l’organització i
el funcionament del vostre grup d’investigació, així com a l’hora de preparar un
projecte o una proposta d’investigació.

Mitjana = 2,69
Desv. Estàndar = 1,207
n = 487
ns/nc = 52 (9,65%)



Ètica de la investigació (diap. 20)

RESULTATS: Perspectives de gènere en investigació
Indiqueu el grau d’importància que atribuïu a la presència de dones com a
investigadores principals d’equips o projectes d’investigació en al Universitat

Mitjana = 3,83
Desv. Estàndar = 1,157
n = 486
ns/nc = 53 (9,83%)



Ètica de la investigació (diap. 21)

RESULTATS: Perspectives de gènere en investigació
Com valoraríeu el vostre coneixement sobre els instruments que proporcional l’UJI a
l’hora d’ajudar a integrar la perspectiva de gènere en la investigació (com p.e. El curs
“Investigació i perspectiva de gènere” del Pla de Formació Transversal de l’Escola de
Doctorat)?

Mitjana = 2,70
Desv. Estàndar = 1,092
n = 490
ns/nc = 49 (9,09%)



Ètica de la investigació (diap. 22)

RESULTATS: Males pràctiques
Indica si, en l’àmbit estatal i/o de la nostra Universitat, considereu que
alguna/algunes de les següents males pràctiques està proliferant en l’actualitat en el
conjunt de la vostra àrea de coneixement:

Per a veure quines 
males practiques, 

consultar la 
diapositiva 68.



Ètica de la investigació (diap. 23)

RESULTATS: Males pràctiques
Indica en l’àmbit estatal i/o de la nostra Universitat, el nombre d’enquestats que
assenyalen la proliferació d’alguna/algunes males pràctiques en el conjunt de la
vostra àrea de coneixement:



Ètica de la investigació (diap. 24)

RESULTATS: Males pràctiques
Indica de quines altres males pràctiques, en l’àmbit estatal i/o de la nostra
Universitat, teniu coneixement:

Mala pràctica indicada Freqüència

Abús de poder cap a persones que ocupen un rang menor en la carrera universitària 6

Presencia de revistes depredadores 5

Manipulació de dades 5

Autoplagi 4

Falsa atribució de direcció de projectes 3

Manipulació en les autories 3

Revisió fraudulenta o deficitària 3

Plagi 2

Manipulació de cites 1

Altres comentaris:
.- Crítiques generals al pagament per publicar.
.- Baixa qualitat de certes publicacions o publicar en “nínxols que no valen per a absolutament res”.
.- Existència d’investigadors que generen contractes amb empreses destinades al lucre personal eludint les seues

responsabilitats com a empleats públics.



Ètica de la investigació (diap. 25)

4,24
3,97 3,92

4,21
3,88

3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00

RESULTATS: Males pràctiques
Com que heu assenyalat l’existència de males pràctiques en investigació, en un o en
els dos àmbits indicats, a quina causa o causes considereu que es deuen?

Sempre

En quina mesura 
considereu que 
influeix cada 

causa en 
l’aparició de 

males 
pràctiques? Algunes vegades

Quasi sempre



Ètica de la investigació (diap. 26)

RESULTATS: Males pràctiques

Indiqueu quines són les Altres raons que, en la vostra opinió, provoquen les males
pràctiques en investigació

Raons que provoquen les males pràctiques Freqüència

Pressió per publicar 7

Model jeràrquic d’universitat (definit amb adjectius com piramidal, medieval, feudal o més privat) i
inclòs apuntant a la presència de tàctiques mafioses o dinàmiques coercitives.

7

Excés de treball i de burocràcia 6

Precarietat i falta de temps 4

Carència de sistemes de control eficients dins de la universitat capaços de detectar les males
pràctiques i sancionar-les

3

Altres comentaris:
.- Dinàmiques internes dels grups d’investigació.
.- Ambicions econòmiques dels investigadors.
.- Falta de criteris objectius.
.- Sistemes editorials.
.- Desigual i injust repartiment de feines.



Ètica de la investigació (diap. 27)

RESULTATS: Males pràctiques

Quines estratègies creeu que es podrien dura terme amb l’objectiu de previndre en el
futur les males pràctiques en investigació?

Estratègies per previndre les males pràctiques (i) Freqüència

Necessitat de canviar o matisar els criteris actuals d’avaluació. Entre altres:
.- Menor pes dels quartils en l’avaluació científica.
.- Major pes de l’avaluació qualitativa.
.- Menor pressió per publicar.
.- Major reconeixement de la docència en els processos d’avaluació.
.- Mesurament basat en l’impacte social de la investigació.

84

Formació en matèria d’ètica de la investigació (per a uns, en les fases inicials de la investigació, per
a altres, per al personal sènior i personal encarregat de la direcció d’àrees, projectes i
departaments).

27

Propostes en relació al recursos:
.- Necessitat d’augmentar els recursos dels grups d’investigació.
.- Millorar les condicions laborals per als investigadors més joves.
.- Augmentar el suport tècnic dels grups d’investigació davant la sol·licitud dels projectes.
.- Necessitat de comptar amb personal especialitzat davant la impossibilitat de ser experts en tots

els àmbits.
.- Millor adequació dels recursos dels grups d’investigació a les necessitats reials d’aquests.
.- Ampliar el nombre d’investigadors pre y post doctorals dels grups d’investigació.
.- Major col·laboració entre els grups d’investigació.
.- Compartir recursos i maquinàries entre grups d’investigació.
.- Establir una relació més estreta amb les empreses.

24
(6)
(4)
(4)

(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

Augmentar el control o les auditories en la Universitat (en general o sobre aspectes específics com
autories, direccions de projectes, labor editorial de les publicacions o direccions de tesis).

19



Ètica de la investigació (diap. 28)

RESULTATS: Males pràctiques

Estratègies per previndre les males pràctiques (ii) Freqüència

Propostes en relació al model de gestió ètica de l’UJI:
.- Major reivindicació del paper de les comissions ètiques
.- Augmentar les actuals atribucions de les comissions ètiques a l’UJI.
.- Major difusió de la labor que desenvolupen les comissions ètiques.
.- Les comissions ètiques no han de sobrecarregar la càrrega en gestió
.- No desenvolupar un codi que homogenice la labor investigadora en l’UJI.
.- Fomentar codis de conducta i bones pràctiques.
.- Elaboració de guies per a resoldre conflictes des de les direccions de departament.

19
(5)
(5)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)

Propostes en relació a la publicació, com són:
.- Reconèixer de forma justa la contribució reial de les autories i els seus signants.
.- No contribuir amb autories fantasma.
.- Valorar les publicacions en funció del nombre d’autories.
.- Valorar les publicacions en funció de la contribució específica de cada autor.
.- Evitar les revistes depredadores.

18:
(7)
(4)
(3)
(2)
(2)

Evitar relacions tòxiques de poder i abús dels professors amb major rang, destacant:
.- Relacions tutor/estudiantat de màster i tutor/doctorands o doctorandes.
.- Dificultats dels més joves a dirigir projectes d’investigació i tensions amb IPs més consolidats.

13

Propostes en relació a l’ús de les publicacions propostes com són:
.- Apostar per l’accés obert basat en el pagament per publicar.
.- Promocionar l’accés obert a publicacions gratuïtes i finançades públicament (ruta verd).
.- Fomentar les dades en obert de les investigacions.
.- Promocionar l’accés obert.

12:
(6)
(3)
(2)
(1)

Propostes en relació amb els processos de revisió de les publicacions:
.- Necessitat de processos més rigorosos i seriós de revisió.
.- Assegurar i millorar els processos de revisió anònima.
.- Necessitat de fomentar les revisions en obert i que no sigan anònimes.

10:
(4)
(3)
(3)



Ètica de la investigació (diap. 29)

RESULTATS: Males pràctiques
Estratègies per previndre les males pràctiques (iii) Freqüència

Propostes en relació a la gestió dels grups d’investigació:
.- Flexibilitzar la gestió per a la modificació de grups d’investigació.
.- Que la modificació de grups d’investigació no requerisca de la signatura de la direcció del grup.
.- Modificar les dinàmiques de formació dels tribunals de tesi.
.- Constitució dels tribunals de tesi per sorteig entre els membres experts en la matèria.

7
(2)
(2)
(2)
(1)

Castigar les males pràctiques. 7

Propostes en relació a la reforma dels processos de selección del professorat mitjançant:
.- Revisió dels criteris d’accés i la forma en la qual s’aproven.
.- Reformes en els tribunals de manera que s'integre en exclusiva per personal extern

6
(4)
(2)

Premiar a aquelles persones que investiguen de forma honesta. 4

No limitació de la docència a 24 crèdits. 4

Revisar els criteris de valoració de la publicació docent del programa Docentia. 1

Altres comentaris:
.- No hi ha res que es puga fer atès que les males pràctiques sempre estaran presentes.
.- No cal fer res atès que no es produeixen males pràctiques.

4
2



Ètica de la investigació (diap. 30)

RESULTATS: Coneixements de l’ètica de la investigació

Assenyaleu si la investigació que desenvolupeu implica algunes de les següents
qüestions:



Ètica de la investigació (diap. 31)

RESULTATS: Coneixements de l’ètica de la investigació

A l’hora de realitzar una investigació, en quina mesura considereu que teniu
familiaritat amb les implicacions ètiques del seu desenvolupament i de la seua
difusió?

Mitjana = 3,75
Desv. Estàndar = 0,916
n = 448
ns/nc = 91 (16,88%)



Ètica de la investigació (diap. 32)

RESULTATS: Coneixements de l’ètica de la investigació

Quina importància concediu a l’existència d’una comissió ètica en al Universitat que
assessore i emeta informes sobre aquestes matèries?

Mitjana = 4,09
Desv. Estàndar = 0,933
n = 462
ns/nc = 77 (14,29%)



Ètica de la investigació (diap. 33)

RESULTATS: Coneixements de l’ètica de la investigació

Quina importància concediu al fet de comptar amb cursos de formació sobre l’ètica de
la investigació?

Mitjana = 3,90
Desv. Estàndar = 0,995
n = 461
ns/nc = 78 (14,47%)



Ètica de la investigació (diap. 34)

RESULTATS: Governança ètica a l’UJI

Assenyaleu:
a) De quines de les següents eines de gestió ètica de la Universitat Jaume I coneixeu

les funcions o continguts.
b) Quines de les eines de gestió ètica de la Universitat Jaume I consulteu o utilitzeu

més habitualment.



Ètica de la investigació (diap. 35)

RESULTATS: Governança ètica a l’UJI

Alguna vegada heu enviat un projecte a ser valorat per part de la Comissió
Deontològica o al Comitè Ètic de Benestar Social?
Valoreu la vostra experiència amb la Comissió Deontològica o amb el Comitè Ètic de
Benestar Social.

Mitjana = 3,80
Desv. Estàndar = 1,018
n = 133
ns/nc = 406 (75,32%)



Ètica de la investigació (diap. 36)

RESULTATS: Governança ètica a l’UJI

Alguna vegada heu realitzat algun curs de formació sobre les matèries que s’inclouen
en aquest qüestionari (ètica de la investigació, accés obert, igualtat, gestió de dades,
etc.) dins de l’Escola de Doctorat?
Valoreu la vostra experiència amb aquests cursos de formació.

Mitjana = 3,70
Desv. Estàndar = 0,846
n = 148
ns/nc = 391 (72,54%)



Ètica de la investigació (diap. 37)

RESULTATS: Opinions generals, propostes o valoracions
 Molts dels comentaris recollits tornen a incidir en qüestions ja recollides en punts

anteriors.
 Destaquen els comentaris en torn a la formació, la gestió i la burocràcia, el sistema

d’avaluació, les males pràctiques i l’abús de poder.

Comentaris en relació a la formació del PDI en matèries ètiques Freqüència

Oferir cursos o formació continua en matèria d’ètica per als investigadors. 11

La formació no servirà per pal·liar, reialment, les males pràctiques en investigació. 3

Comentaris en relació a la burocràcia Freqüència

Inquietud cap a la possible sobrecarrega de tasques dels investigadors. 9

Necessitat de comptar amb una estructura universitària per a oferir suport tècnic en matèria d’ètica
de la investigació.

3

Comentaris en relació a la generalització de les males pràctiques Freqüència

El problema es vincula a la pressió per publicar que exigeix l’actual sistema d’avaluació (major
valoració de la qualitat en lloc de l’indicador d’impacte).

7

En la universitat es produeixen casos graus d’autoria fantasma. 1

Es produeixen autories fantasma (difícils de controlar), plagi i fabricació de dades. 1

Prevalència dels conflictes d’interès no respetats. 1

Les males pràctiques són, en general, habituals. 1

Especialment, les males pràctiques es produeixen en la labor de revisió d’articles. 1

En la universitat no es produeixen males pràctiques. Es treballa amb serietat i no s’ha de millorar
res atès que els esforços han de centrar-se en augmentar els recursos.

1



Ètica de la investigació (diap. 38)

RESULTATS: Opinions generals, propostes o valoracions
Comentaris en relació a l’abús de poder Freqüència

Abusos de poder derivats de posicions jeràrquiques. 5

Establir mecanismes de protecció dels investigadors més joves. 3

Existència d’un cas d’abús laboral/psicològic en la Universitat. 1

Comentaris en relació a les publicacions Freqüència

Crítiques al pagament per publicar en revistes o congressos depredadors. 3

Preocupació pel pagament per publicar en revistes que basen el seu model de finançament d’accés
obert mitjançant el pagament (ruta daurada).

2

Comentaris en relació a la igualtat de gènere Freqüència

Vetlar per una promoció de la igualtat de gènere. 2

Necessitat de promocionar la paritat en les comissions i tribunals. 1

Necessitat de millorar els criteris de valoració atès que incloure un criteri d’avaluació és desvirtuar
la verdadera lluita per la igualtat.

1

Comentaris en relació a la comissió deontològica Freqüència

Els procediments de la comissió deontològica haurien de ser més ràpids o àgils. 4

Major suport tècnic en el procés de tramitació de projectes. 3

Que la renovació dels comitès d’ètica no supose “nous obstacles”. 1

La majoria dels projectes són supervisats per comitès ètics externs a la Universitat i, per tant, és poc
operatiu fer-ho també internament.

1

Necessitat d’aprovar codis deontològics específics per a cada centre. 1



Ètica de la investigació (diap. 39)

RESULTATS: Opinions generals, propostes o valoracions
Altres comentaris amb peticions específiques Freqüència

Desvincular la càrrega de la tutorització de TFG i TFM respecte a l’obtenció dels sexennis. 2

Millorar les condicions del professorat associat. 2

Prorrogar els projectes en funció de les baixes de maternitat/paternitat i lactància. 1

Reduir la càrrega docent. 1

Reduir les càrregues de la tutorització de TFG i TFM. 1

Agilitzar la constitució de grups d’investigació en la Universitat. 1

Augmentar l’accés a recursos econòmics o infraestructures. 1

Que els tribunals de les plaçes no estigan presidits pels catedràtics de la propia Universitat. 1

Comentaris en relació a l’enquesta Freqüència

Felicitacions i agraïment per la iniciativa de l’enquesta. 7

No s’ha contemplat el biaix de gènere en la realització de l’enquesta. 2

S’han tractat massa temes en l’enquesta i hauria que abordar-los de manera monogràfica. 1

Alguna pregunta resulta difícil de respondre per a investigadors amb curta trajectòria. 1

Incloure l’opció “No és coneixedor” en la pregunta sobre males pràctiques. 1

Seria interesant comptar amb altres eines de recollida de dades a més de l’enquesta. 1


