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PROTOCOL D’ACTUACIÓ D’AQU CATALUNYA EN ELS CASOS 
DE FRAU EN ELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
 
 
 

Presentació 
Les persones que es presenten als processos d’avaluació de l’Agència declaren, i signen, en el 

document «Solꞏlicitud», la clàusula següent: «La persona declara que són certes les dades 

alꞏlegades i les de tota la documentació que s’aporta amb la solꞏlicitud i assumeix, en cas contrari, 

les responsabilitats que es derivin de les inexactituds que hi constin. La manca de veracitat 

comporta la invalidesa de la solꞏlicitud a tots els efectes.» 

Quan la comissió d’avaluació corresponent detecti inexactituds en la informació que la persona 

solꞏlicitant aporti, iniciarà les actuacions descrites en aquest protocol, tot garantint la legalitat 

vigent pel que fa a la salvaguarda dels drets de les persones avaluades. 

Inexactituds lleus  

Definició 

Són aquelles inexactituds que recauen sobre les condicions, documentals o similars, exigibles 

perquè el mèrit pugui ser avaluat. S’hi inclouen, entre d’altres de la mateixa significació: 

 la declaració d’articles com a pendents de publicació que no han estat enviats a l’editorial. 

 la declaració d’articles com a acceptats quan no reuneixen aquesta condició. 

 la inclusió a l’apartat corresponent d’articles dels quals la persona solꞏlicitant no és 

l’autora, per bé que pugui constar-hi en l’apartat d’agraïments. 

Protocol d’actuació 

En aquests casos, es notificarà a la persona solꞏlicitant que s’han detectat aquestes inexactituds 

per tal que presenti les alꞏlegacions que estimi oportunes. Un cop analitzades, es comunicarà, 

en el mateix informe resultat de l’avaluació o en un d’específic, la resolució respecte d’aquestes 

inexactituds. En cas que es detecti una manca de veracitat de la informació, s’aplicarà el protocol 

d’inexactitud greu. 
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Inexactituds greus o fraus 

Definició 

Es consideren inexactituds greus o fraus aquelles atribucions falses de mèrits que la persona 

solꞏlicitant no posseeix. S’hi inclouen, entre d’altres: 

 la falsa atribució d’autoria o coautoria d’articles. 

 la falsa atribució d’obres artístiques o arquitectòniques. 

 la falsa atribució de la participació en projectes. 

 la usurpació o suplantació de mèrits aliens. 

 la presentació de documents falsos. 

Protocol d’actuació 

En aquests casos, es notificarà a la persona solꞏlicitant que s’han detectat aquestes inexactituds 

greus i que s’obre un procés d’audiència, en el qual podrà presentar alꞏlegacions (presencialment 

o per escrit). El resultat del procés d’audiència comportarà desestimar o no la solꞏlicitud 

d’avaluació. 

En paralꞏlel, i un cop comprovat el frau de la persona solꞏlicitant, l’Agència iniciarà les actuacions 

previstes en la normativa vigent per: 

 iniciar el procediment per a l’anulꞏlació dels actes administratius d’AQU Catalunya que 

puguin haver-se dictat a partir de declaracions falses. 

 suspendre el dret a presentar una nova solꞏlicitud d’avaluació durant 2 anys. 

 posar aquests fets en coneixement d’altres organismes o institucions. 

En casos de major gravetat, com ara la usurpació o la suplantació de mèrits aliens o la 

presentació de documents falsos, AQU Catalunya iniciarà les actuacions penals que 

corresponguin. 

 

Aprovat per: 

- Comissió d’Avaluació de la Recerca, 9 de juliol de 2009 

 

Actualitzat per: 

- Comissió d’Avaluació de la Recerca, 28 de maig de 2019 

  

 


