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Normativa sobre els Drets de Propietat Intel·lectual i normes de publicació de 
CREA1 

 

L’objectiu principal d’aquest document és establir els criteris de publicació i drets de propietat 
intel·lectual sobre dades, evidències, conclusions, metodologies i conceptualitzacions teòriques 
produïdes pel personal que treballa, col·labora o té alguna vinculació acadèmica amb CREA. 
Community of Researchers on Excellence for All (CREA), com a resultat de la recerca i el 
desenvolupament teòric que es realitza en aquest centre, per evitar incórrer en males pràctiques, 
detectar i evitar el plagi així com també el robatori del drets de propietat intel·lectual.  

Aquest document ha estat elaborat basant-se en la Guide for Intellectual Property Rights2 del 
Projecte Integrat INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from 
education (FP6, European Commission), coordinat per CREA, i en el Plan of Management of 
Knowledge and Intellectual Property Rights, del Projecte IMPACT-EV. Evaluating the impact and 
outcomes of EU SSH research (FP7 European Commission), també coordinat per CREA.   

És responsabilitat de la Comissió de Gestió del Coneixement (CGC) de CREA garantir el 
compliment dels criteris per preservar la propietat intel·lectual que s’esmenten en aquest 
document. La CGC està formada per un investigador/a representant de cada una de diferents 
universitats on treballen les i els membres de CREA (actualment Dra. Marta Soler – UB, Dra. 
Teresa Sordé – UAB, Dra. Carme Garcia – URV, Dra. Elena Duque – UdG, Dra. Itxaso Tellado – 
Uvic), i coordinada pel o la directora de CREA (actualment, la Dra. Marta Soler). Tanmateix, és 
responsabilitat i obligació de tots els membres de CREA, amb independència de la seva 
categoria laboral, conèixer aquest protocol i vetllar pel seu compliment i la seva correcta 
implementació. 
 

És també responsabilitat de la CGC garantir que no es repeteixi el mateix contingut en diferents 

publicacions, evitant, així, pràctiques de plagi i/o robatori de propietat intel·lectual.  

 

1. Confidencialitat 

El principi general de confidencialitat s’empara en els Codis Ètics als quals la recerca està 
sotmesa3 i cobreix diferents aspectes del procés de recerca: d’una banda, les dades de caràcter 
personal dels i les participants en els estudis, d’altra banda, les idees desenvolupades i les 
dades recollides en els projectes. La protecció d’aquestes dades s’ha de garantir en qualsevol 
tipus de divulgació dels resultats d’una recerca. En el cas en què  les dades no estiguin 
protegides degudament, no es permetrà la seva divulgació o publicació, excepte si es corregeix 
la situació causant de la desprotecció. 

                                                 
1
 Aprovada per assemblea de CREA l’1 de juliol de 2011 i actualitzada el 23 de juliol de 2015. 

2 Guia basada en la Guide to Intellectual Property Rights Provisions for FP6 Projects, de la Comissió Europea.  
3 Charter of Fundamental Rights of European Union, Art. 8, Official Journal of the European Communities (Dec. 18, 
2000); European Commission (2007) Ethics for Researchers. Facilitating Research Excellence in FP7. Retrieved 
September 5, 2012 from ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ethics-for-researchers.pdf; The Respect Project. The 
RESPECT Code of Practice for Socio-Economic Research. Retrieved September 7, 2012, from 
http://www.respectproject.org/code/index.php 
 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ethics-for-researchers.pdf
http://www.respectproject.org/code/index.php
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2. Drets d’accés al coneixement pre–existent (antecedents a una recerca o 

desenvolupament teòric) 

El coneixement previ o antecedents4 creats abans de la data d’inici d’una recerca o treball 

científic (idees, recerques prèvies, conceptes, continguts tècnics i metodologies) utilitzats en 

cada un dels projectes de CREA, són propietat del seu autor/a o autors/es.  

La resta de persones implicades en el projecte o activitat científica tindran dret a utilitzar aquesta 

informació sota la condició de precisar i citar la font original d’on s’ha extret el concepte i/o la 

idea. Alguns exemples de conceptes generats per CREA són: aprenentatge dialògic, 

metodologia comunicativa crítica, socialització preventiva de la violència de gènere, racisme 

postmodern, laïcitat multicultural, miratge de l’ascens. En cas que sorgeixin dubtes sobre la 

citació d’un concepte i/o idea, el investigador/a haurà de consultar a la CGC de CREA com 

referenciar i/o citar el coneixement en qüestió.   

3. Propietat 

A les ciències en general, la propietat d’un article pertany a les persones que han creat el 

coneixement que s’hi explica. Així es supera l’error de creure que un article és la seva redacció. 

Si quatre persones han descobert una vacuna tenen propietat de l’article en què s’explica, 

encara que no l’hagin redactat, ni traduït, ni revisat. Així doncs, les idees subjacents (prèvies) 

que han donat lloc a les principals premisses tant de les investigacions actuals desenvolupades 

per CREA com les que s’han dut a terme al llarg de la seva història, són propietat de les 

autors/es que les han creat. El valor d’una publicació científica no està al seu redactat, sinó en el 

descobriment o coneixement que explica. 

Per altra banda, les idees resultants dels projectes de recerca realitzats a CREA són sempre 

propietat, en totes les seves etapes, del/la investigador/a principal i de la resta del personal 

investigador de l’equip, que ha de tenir el vistiplau per escrit del/la investigador/a principal per a 

la seva divulgació i publicació. 

En el cas en què diferents investigadors i/o investigadores o grups han realitzat conjuntament 

treballs generant coneixement i la seva respectiva quota de treball no pot determinar-se, aquests 

tindran la propietat conjunta sobre aquest coneixement. 

4. Autoria 

L’autoria està directament relacionada amb el procediments i normes establertes per la propietat. 

Sota aquest criteri, s’estableixen diferents modalitats d’autoria: 

a) Publicacions o treballs que presentin l’estat de la qüestió nacional i internacional que ha 

estat elaborat per un projecte de recerca, però no és coneixement creat pel mateix 

                                                 
4 D’acord amb la Guide to Intellectual Property Rights Provisions for FP6 Projects, a l’Annex II, General conditions, 
Art. Ii.1.18, es defineix “coneixement previ o antecedents” com “the information which is held by contractors prior to 
the conclusion of the contract, or acquired in parallel with it” [informació pròpia dels contractants prèvia a la 
finalització del contracte, o adquirida en paral·lel a aquest](pàgina 4).  



 

 3 

projecte. Abans de realitzar aquesta publicació s’haurà d’informar a l’investigador o 

investigadora principal del projecte i establir acords amb ell o ella sobre quines persones 

realitzaran la publicació. Aquesta proposta s’enviarà a la Comissió de Gestió del 

Coneixement.  

b) Publicacions o treballs que presenten resultats d’una recerca. L’investigador o 

investigadora principal és qui pren la iniciativa de convidar a d’altres investigadors a ser 

autors o autores d’una publicació, en coordinació amb la CGC. Si alguna altra persona 

de l’equip es planteja la possibilitat d’una publicació, abans de prendre una decisió, 

realitzar qualsevol acció per iniciar el procés, o realitzar la feina, ha d’informar a 

l’investigador o investigadora principal per acordar amb ell o ella la temàtica específica i 

les persones que la duran a terme. Aquesta proposta s’enviarà a la Comissió de Gestió 

del Coneixement.  

S’entendrà que quan la Comissió de Gestió del Coneixement rebi una proposta de 

publicació o treball que presenti resultats d’una recerca serà perquè l’esmentada 

proposta ja compta amb el vist-i-plau de l’Investigador/a Principal de la recerca en 

qüestió.  

c) Publicacions o treballs que presentin idees, conceptes, desenvolupaments teòrics que 

han sorgit del treball col·lectiu de CREA. Abans de realitzar-se aquesta publicació 

s’haurà de proposar la seva elaboració a la Comissió de Gestió del Coneixement de 

CREA, organisme que serà en darrera instància el responsable d’aprovar o no la 

publicació del treball sempre que aquest desenvolupi, presenti o inclogui un concepte, 

idea o desenvolupament teòric encara no publicat. 

 

5. Procés de publicació  

L’investigador o investigadora principal podrà publicar o permetre la publicació de les dades, en 

qualsevol medi, mentre no afecti a la protecció del mateix coneixement.  

En cas que es gesti o desenvolupi una publicació sense haver informat a l’investigador o 

investigadora principal i sense tenir el vist-i-plau de la Comissió de Gestió del Coneixement el 

treball serà automàticament suspès abans de la seva publicació, ja que en aquest cas no es 

podria garantir que el contingut hagi estat publicat en una altra forma prèviament, ni tampoc el 

principi de plagi.  

La persona investigadora que proposi una possibilitat de publicació presentarà a l’investigador o 

investigadora principal una breu descripció i l’objectiu. Si és l’investigador o la investigadora 

principal qui proposa, aquest/a presentarà a la resta del equip i a la Comissió de Gestió del 

Coneixement la seva proposta i suggeriment d’autoria.  

Si es donés un conflicte tal com: 

- Inici d’una proposta sense prèvia consulta  
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- Enviament a publicació d’una proposta sense prèvia consulta 

- Elaboració d’una proposta i enviament sota autories externes a CREA de material que 

estigui basat o reculli idees, conceptes, metodologies, desenvolupaments teòrics que 

siguin resultat de recerques de CREA i que no hagin estat prèviament publicades, o que 

no siguin citades correctament   

la CGC de CREA decidirà sobre l’assumpte, per consens sempre que sigui possible, i en cas que 

no ho fos, per majoria de vots. Una mala pràctica en aquest sentit té el caràcter de falta greu, ja 

que pot incórrer al plagi, manipulació inadequada de dades o competència deslleial.  

Les activitats de difusió seran compatibles amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual, 

les obligacions de confidencialitat i els interessos legítims del titular del coneixement. 

El procés de publicació de qualsevol idea produïda per qualsevol dels projectes de recerca i/o 

grups de treball de CREA ha d’incloure els següents passos que han estat definits d’acord amb 

les Condicions Generals exposades per la Comissió Europea5. 

Passos per al procés de publicació 

Pas 1: L’investigador principal proposa publicacions a la Comissió de Gestió del 

Coneixement, o bé un investigador/a envia la proposta de la publicació a l’investigador o 

investigadora principal (en cas de projecte de recerca) i a la Comissió de Gestió del 

Coneixement de CREA (en cas d’utilització de conceptes, idees, etc.). Aquesta proposta 

inclou una breu descripció, l’objectiu de la publicació, on serà proposat per ser publicat o 

presentat (nom de la revista, conferència, seminari,…). En el cas d’altres activitats de 

difusió com comunicacions a congressos científics o ponències, els investigadors/es també 

han de comunicar i consultar a l’investigador/a principal i Comissió de Gestió del 

Coneixement les propostes que han previst enviar per tal de tenir-ne el vist-i-plau. 

Pas 2. Un cop acceptada la proposta per part de l’investigador o investigadora principal i la 

Comissió de Gestió del Coneixement, s’enviarà a les persones proposades per a l’autoria, 

que desenvoluparan l’elaboració. 

Pas 3. L’investigador o investigadora principal o la persona individual que proposa l’article 

informarà a la CGC. Aquesta comissió ha d’aprovar la proposta. La CGC podrà denegar 

una publicació en cas que es donés algun conflicte relacionat amb la propietat intel·lectual, 

la protecció de dades o un altre conflicte d’una altra naturalesa. 

Pas 4. Un cop elaborada la publicació s’envia a l’investigador o investigadora principal i a la 

GCG per a què doni el vist-i-plau, realitzi alguna objecció si s’escau i autoritzi la seva 

publicació. 

Pas 5. La publicació està enllestida i preparada per ser enviada a la revista, congrés, 

jornada, seminari, etc. 

                                                 
5 Guide to Intellectual Property Rights Provisions for FP6 Projects, European Commission. 
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6. Reconeixement del projecte i del finançament del projecte 

Qualsevol notícia, publicació o comunicació per part del personal investigador de qualsevol dels 

projectes de CREA, incloses conferències, congressos, jornades, seminaris, etc., hauran de 

recollir el títol complet del projecte en qüestió al que es refereix o sobre el que es basen i 

especificar l’organisme que finança aquest estudi, així com detallar el número de referència del 

mateix.  

 

7. Tesis Doctorals o treballs de Màster relacionats amb les recerques o les línees de 

recerca desenvolupades per CREA 

Les Tesis Doctorals i treballs de Màster relacionats amb les recerques o línees de recerca de 

CREA seran ben rebudes. Cal informar adequadament a l’investigador o investigadora principal. 


