Política sobre PLAGI de la Facultat d’Infermeria de la UdL
1. Què és el plagi?
La Doctrina del Tribunal Suprem entén per plagi "tot allò que suposa copiar obres alienes en el
substancial" i amplia la definició del concepte en presentar-lo "com una activitat material
mecanitzada, poc creativa i sense originalitat, tot i que aporti certa manifestació d'enginy" (STS
núm. 12/1995 de 28 de gener). En definitiva es defineix plagi com l'ús com a propi de treballs,
paraules, frases o idees alienes, sense atorgar la deguda atribució.
El plagi és una falta greu en la comunitat acadèmica. Un estudiant que plagia no es pren la seva
educació seriosament i no respecta el treball intel·lectual aliè i més tenint en compte que no hi ha
petits plagis, si un estudiant fa ús de qualsevol porció del treball d'una altra persona i no
documenta la seva font, està cometent un acte de plagi.
2. Formes de plagi.
Es diferencien varies accepcions com a formes de plagi:


Utilització d’un text sense acotar (amb cometes per exemple) o citar.



Parafrasejar un recurs en una forma propera a l’original, sense citar al seu autor.



La còpia total o parcial no autoritzada d'una obra aliena.



La presentació d'una obra aliena com a pròpia, suplantant l'autor veritable.



Reproduir un text en un treball sense fer referència al seu autor.



Incloure frases, paràgrafs o idees d'altres en els nostres escrits, sense citar la seva
procedència o autor.



Copiar qualsevol obra multimèdia (àudio, vídeo, Webs ...), música, gràfics, sense citar
l'autor.

La normativa que regula els drets d'autor a nivell mundial ve donada per l'Organització Mundial
de Propietat Intel·lectual i es pot consultar a: www.wipo.org.
3. Com es referència adequadament el treball d'altres?
És evident que hom compta amb les idees d'altres a l'hora de presentar les seves, ja que
normalment el coneixement propi es basa en el coneixement dels altres. Però quan ens recolzem
en el treball d'altres, l'honestedat acadèmica requereix que anunciem explícitament el fet que
s’està utilitzant una font externa, ja sigui per mitjà d'una cita o d'un paràfrasi anotat. La finalitat és
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d’identificar clarament la nostra font i per tant al seu autor, però també perquè el lector pugui
referir-se a l'original si així ho desitja.
Una de les principals causes per incórrer en el plagi, és el desconeixement de la forma de citar,
per a això es recomana seguir la normativa internacional en sistemes de referenciació i la guia
de presentació de treballs escrits i orals de la Facultat.
Hi ha bàsicament dues formes de citar textos:


Cites: Una cita és una transcripció exacta de les paraules d'un altre autor, en aquest cas
la cita s’ha de ficar acotada (ficada entre cometes, en cursiva, en altre tipus de lletra...).
Aquestes paraules poden haver aparegut en un discurs, en un llibre, en un diari, en una
revista, en una pàgina web, etc. Una cita ve seguida, de forma inexorable, d'una
referència precisa al lloc en el qual les paraules citades poden ser trobades. Què s’ha de
citar:
· Dades, xifres, estadístiques que no siguin de coneixement comú...
· Teories o idees específiques que han estat proposades per altres persones.
· Qualsevol informació específica que no sigui de coneixement públic.



Paràfrasi: Parafrasejar és repetir la informació donada en un altre context, emprant
paraules diferents. En aquest cas també ha d’anar acompanyat per una referència
precisa al lloc en el qual el passatge original pot ser trobat. Consells per parafrasejar:
· Llegir el text original atentament i extreure paraules clau o frases que

resumeixin el plantejament.
· Comparant les frases utilitzades amb l'original i assegurant que la informació és
fidel i no es fa servir accidentalment les mateixes frases o paraules.
5. Per què és delicte "plagiar"?
Perquè la Llei de Propietat Intel·lectual, Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, reconeix a
l'autor:


El dret irrenunciable i inalienable d'exigir el reconeixement de la seva condició d'autor de
l'obra (art.14.3).



L'exercici exclusiu dels drets d'explotació, com la reproducció de l'obra, que no pot
realitzar-se sense la seva autorització (art. 17).



Les accions judicials per reclamar la indemnització pels danys materials i morals
ocasionats per l'acte infractor (art. 138)
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A més, l'article 270.1 del Codi Penal, inclou el plagi com un delicte quan es realitzi "sense
l'autorització dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus
cessionaris".
6.Penes per plagiar.
A la Facultat d’Infermeria de la UdL no s'admet el plagi en les avaluacions, ponències,
exposicions i altres treballs escrits o no, i per tant, en el cas que s'arribi a detectar una situació
d'aquest tipus, s'aplicaran sancions que poden anar des de la suspensió del treball en qüestió, a
la suspensió de l’assignatura complerta i fins i tot a l’expulsió de l’estudiant de la Facultat.
7. Quines eines es poden utilitzar per detectar el plagi?
Totes aquelles que el personal docent cregui convenient, entre les que s’inclouen alguns
softwares informàtics com: Copyscape, Plagium, Ephorus, DOC Cop, Dupli Checker, FairShare,
Turnitin, Compilatio, Copionic, The plagiarism checher...

Per a més informació.
http://gervaseprograms.georgetown.edu/hc/plagiarism.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://www.library.ualberta.ca/guides/plagiarism/preventing/index.cfm
http://www.college.columbia.edu/facultyadmin/cheating/action_plagiarism.php
http://www.library.ualberta.ca/guides/plagiarism/detecting/index.cfm
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Codi Penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, art. 270-272.
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