
 
 

 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 

Av. Blasco Ibáñez, 32 - 46010 València - tel. 963864090 - infocaplletra@uv.es 

1 

 
 

PRINCIPIS ÈTICS EN INVESTIGACIÓ I PUBLICACIÓ 
 
En el món actual, que tantes possibilitats ofereix en el camp del coneixement, la qualitat i el 
rigor que cal exigir a una revista d’investigació no pot deslligar-se d’una sèrie de principis ètics 
que, dins del procés de publicació, afecten editors, avaluadors i autors. En aquest sentit, 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia vol mostrar el seu compromís amb el codi ètic pel qual es 
regeix i que, basat en les recomanacions del Committee on Publication Ethics (COPE) i en 
l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), es recull a continuació.  
 
Responsabilitats del Consell de Redacció 

 Vetllar per la qualitat del contingut de la revista assegurant-se mitjançant revisions externes 
realitzades per experts que els treballs comporten un avanç significatiu del coneixement dins 
de l’àrea a la qual pertanyen i que segueixen els principis bàsics de tot article d’investigació. 

 Garantir l’acceptació o el rebuig dels treballs tenint en compte únicament el valor acadèmic 
del text i no cap altre criteri que puga discriminar personalment o professional l’autor o 
autora.   

 Garantir, mitjançant la utilització de programes específics per a la prevenció del plagi i de la 
publicació redundant o duplicada (un article o treball coincideix en allò essencial amb un 
altre ja publicat), que els treballs són originals i no han estat publicats abans. Si Caplletra 
detecta, en algun moment del procés d’edició, qualsevol tipus de pràctica que contravinga 
aquest principi ètic, el treball serà rebutjat automàticament.  

 Preservar l’anonimat d’autors i avaluadors en tot el procés editorial.  

 Mantenir actualitzada una llista d’avaluadors externs, experts en les diverses àrees de 
coneixement de la revista, que incloga la identificació nominal i institucional, l’adreça 
electrònica, l’àrea d’especialització i el registre de revisions sol·licitades i realitzades.  

 Facilitar als avaluadors externs un formulari estàndard de revisió que permeta valorar els 
treballs seguint criteris d’originalitat, rellevància per a l’àrea de coneixement, rigor 
metodològic i presentació formal. 

 Agrair i reconèixer la tasca duta a terme pels avaluadors externs. Sempre que ho sol·liciten, 
Caplletra emetrà als avaluadors certificacions de les revisions realitzades.  

 Oferir als autors la possibilitat de reclamar davant les decisions editorials. Les reclamacions 
s’hauran d’adreçar a la direcció de la revista. El Consell de Redacció intentarà aclarir el 
conflicte i contestarà al més aviat possible.   

 Estar disposats a publicar correccions, aclariments o disculpes quan calga.  

 Resoldre els conflictes relacionats amb comportaments poc ètics que arriben a la redacció de 
la revista. 

 
Responsabilitats dels avaluadors 

 Acceptar l’avaluació únicament si creuen que tenen la competència adequada per a dur-la a 
terme. 

http://publicationethics.org/
http://www.icmje.org/
mailto:maria.j.marin@uv.es
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 Jutjar, com a especialistes, si els articles que avaluen tenen la qualitat necessària per a ser 
publicats en la revista.  

 Avaluar els originals de manera objectiva i renunciar a l’avaluació si consideren que, per 
qualsevol conflicte d’interès (acadèmic o personal), no poden emetre un informe del treball 
amb neutralitat i objectivitat.  

 Revisar de manera constructiva els manuscrits, tot respectant la capacitat intel·lectual i 
acadèmica de l’autor o autora.  

 Assegurar-se que els treballs inclouen les referències bibliogràfiques més rellevants sobre el 
tema tractat.    

 Abstenir-se de comentar el treball que s’està revisant així com d’emprar les dades que hi 
apareixen mentre el text no s’haja publicat.  

 Respectar l’anonimat del procés d’avaluació tot comprometent-se a la confidencialitat durant 
la revisió i també una vegada feta aquesta.   

 Informar els editors si detecten en els articles contingut substancialment semblant al de 
treballs ja publicats.   

 Comprometre’s a lliurar l’informe d’avaluació en la data indicada pels editors.  
 
Responsabilitats dels autors  

 Garantir que l’article és un treball original, no publicat abans en cap altre mitjà ni en cap altra 
llengua, i que no ha estat enviat a cap altra publicació.  

 Indicar al text si l’estudi ha rebut algun tipus de finançament. 

 Assegurar-se que totes les referències bibliogràfiques internes del text, i únicament aquestes, 
es recullen a la bibliografia final. 

 Incloure en la versió definitiva de l’article els canvis que els avaluadors hagen considerat 
necessaris perquè l’article puga ser publicat en la revista.  

 Garantir que tenen els permisos d’explotació de qualsevol tipus de material que puga 
complementar el text de l’article (imatges, taules, gràfics...) i facilitar-los als editors quan 
calga.  

 
Actuacions davant de comportaments poc ètics 

 Qualsevol persona pot informar el Consell de Redacció sobre conductes no ètiques sempre 
que estiguen fonamentades en evidències, les quals seran analitzades per la revista. L’autor o 
autora implicat serà qui primer tinga l’oportunitat de respondre a les al·legacions presentades. 
Si la seua resposta no resulta satisfactòria, el Consell de Redacció resoldrà el problema bé 
consultant amb experts en la matèria, bé per qualsevol altre mitjà que considere adequat.  

 
 


