Catàleg de grups de recerca

1. OBJECTIUS
Atesa la gran importància dels grups d'investigació per a la millora dels processos
d’R+D+I es considera imprescindible tenir un catàleg actualitzat de grups d'investigació
actius de la Universitat de les Illes Balears i dels seus Instituts de Recerca. Això facilitarà
en gran mesura la transferència i divulgació de la investigació que es desenvolupa cap a la
societat que ens envolta.
Els grups d’investigació estaran formats per investigadors actius amb un objectiu científic
comú. Es considera investigador actiu aquell que desenvolupa una recerca de qualitat
reflectida en publicacions, patents i altres indicadors de la investigació.
La UIB podrà dissenyar convocatòries d’ajuts a la recerca específiques per a grups,
incentivant així que els investigadors s’uneixin i tinguin una grandària adequada per al
desenvolupament de la seva labor d’investigació (P. e.: Tècnics a grups, becaris FPI-UIB,
…).

2. REQUISITS DELS GRUPS DE RECERCA
2.1. Figures dins del grup de recerca:
2.1.1. Descripció de les figures dins del grup de recerca
Investigador Responsable (IR): Els grups de recerca han de tenir un investigador
responsable que ha de tenir el grau de doctor i ha de tenir una relació permanent,
funcionari o laboral i a temps complet amb la UIB o els seus instituts de recerca. També
s’inclouen els contractats Ramón y Cajal.
Aquest investigador actuarà com a representant i coordinador del grup.
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Membre: Persona amb vinculació contractual o estatutària amb la UIB o els seus instituts
de recerca (també s’inclouen els becaris d’investigació) que té participació continuada en
les tasques de recerca del grup i desenvolupa la seva activitat investigadora en àmbits
directament relacionats amb les línies de recerca que té el grup. Els professors emèrits,
condició vitalícia segons l’article 6 de l’AN11032 de 13 de juny de 2014 (FOU 403),
poden ser membres del grup de recerca si tenen participació continuada en les tasques de
recerca del grup.

Col·laborador: Persona sense vinculació contractual o estatutària amb la UIB o els seus
instituts de recerca que té una relació científica amb el grup, o persona amb vinculació
contractual o estatutària amb la UIB o als seus instituts de recerca que ja és membre d’un
altre grup de recerca.

2.1.2. Limitacions de les figures dins del grup de recerca
Un investigador només podrà pertànyer a un grup de recerca.
Un investigador pot ser col·laborador a més d’un grup de recerca.

2.2. Composició:
A efecte de còmput de composició del grup es consideraran l’IR i els membres del grup.
L’equip investigador ha d’estar format per l’IR i per un mínim de dos membres. Un
d’aquests membres ha de tenir el grau de doctor i han de tenir una relació permanent,
funcionari o laboral i a temps complet amb la UIB o els seus instituts de recerca. També
s’inclouen els contractats Ramón y Cajal.
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2.3. Nomenclatura:
Els grups han de tenir un nom en consonància amb la tasca que desenvolupen i s’inclouran
a una de les àrees oficials de recerca de l’ANEP. Els grups també poden tenir un acrònim.

2.4. Línies de recerca:
Un grup d’investigació ha de definir les seves línies de treball.
Es poden definir fins a tres línies generals de recerca.

3. ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE GRUPS DE RECERCA
3.1. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds per a les altes, baixes i modificacions de
grups de recerca serà al llarg de tot l’any mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a
l’abast per l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).
3.2 Avaluació de sol·licituds
Aquestes sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) el
mes de novembre, període en què s’actualitzarà el catàleg de grups per a l’any següent.
Una vegada avaluades les sol·licituds, s’establirà un període d’esmenes per a aquells grups
que no compleixen la normativa o han presentat sol·licituds amb mancances.
Per motius excepcionals, la CAOSR pot realitzar l'avaluació de les sol·licituds en altres
períodes. En tot cas, i com a mínim dues setmanes abans de l'avaluació, l'OSR informarà a
tots els investigadors i grups d'investigació de la UIB i dels seus instituts de recerca de les
dates d’aquesta.
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3.3. Validesa de l’actualització
La data efectiva de les altes, baixes i modificacions acceptades per la CAOSR serà gener
de l’any següent al de la sol·licitud i es veurà reflectida a la web del grup. La composició
dels grups es mantindrà fins a la propera convocatòria d’actualització del catàleg de grups
de recerca.
3.4 Tipus de sol·licituds
3.4.1 ALTA DE GRUP DE RECERCA
L’IR del nou grup que es vol formar ho haurà de sol·licitar al vicerector encarregat de la
recerca mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a l’abast per l’OSR. A la sol·licitud
s'han d'indicar, entre d’altres, les dades de l’investigador principal, el nom del grup, les
línies de recerca i els membres i col·laboradors del grup.
L’IR i els membres del grup que es vol donar d’alta han de tenir activat el servei de gestió
de currículum individual GREC. Aquest requisit no serà necessari per als col·laboradors
sense vinculació contractual o estatutària amb la UIB o els seus instituts de recerca.

3.4.2 BAIXA DE GRUP DE RECERCA
L’IR del grup que es vulgui donar de baixa ho haurà de sol·licitar al vicerector encarregat
de la recerca mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a l’abast per l’OSR.
3.4.3 MODIFICACIÓ DE GRUP DE RECERCA
Dins d’aquest tipus de sol·licitud es poden fer les accions següents:
- Alta/baixa de membres i col·laboradors
- Modificació IR del grup
- Canvi nom del grup, acrònim i línies de recerca
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L’IR del grup que vol fer les modificacions ho haurà de sol·licitar al vicerector encarregat
de la recerca mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a l’abast per OSR.
L’IR i els membres del grup que es volen donar d’alta han de tenir actualitzat el servei de
gestió de currículum individual GREC. Aquest requisit no serà necessari per als
col·laboradors sense vinculació contractual o estatutària amb la UIB o els seus instituts de
recerca.

4. PUBLICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DEL GRUP
Quan es dona d’alta un grup de recerca, l’IR rep una credencial per accedir al currículum
web del grup dins GREC, que permet mantenir actualitzada la web del grup dins de la
pàgina institucional de la UIB.
El grup de recerca dona el seu consentiment per publicar la informació continguda al
currículum de Grups de Recerca GREC una vegada aquest es tramet a la institució.
D’aquesta manera, en revisar-lo i tornar l’accés a l’eina a l’investigador principal, es
publicarà automàticament al web institucional de grups de recerca la informació que
contengui sobre la producció científica del grup.

5. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL GRUP
Per a les convocatòries d’ajuts a la recerca específiques per a grups que la UIB convoqui,
pot establir-se una avaluació de l’activitat científica duta a terme pels grups de recerca a
partir de la informació inclosa dins el currículum de Grups de Recerca de l’eina GREC.
Correspon a la CAOSR resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir en la
interpretació i aplicació del barem, la qual podrà adreçar-se als grups per fer les
observacions adients i prendre les accions que consideri oportunes.
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La comissió es reserva el dret de donar de baixa un grup de recerca per falta d’activitat
científica conjunta.

6. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria: En aquelles àrees de coneixement que per motius històrics hi hagi
pocs doctors, es pot contemplar que, temporalment, els integrants del grup no tinguin el
grau de doctor. Si cap dels integrants del grup és doctor, també temporalment, l'IR pot ser
no doctor. En cas de voler adscriure’s a aquesta disposició transitòria, s’ha d’adjuntar a la
sol·licitud en paper, una carta adreçada al Vicerector on es sol·licita l’adscripció perquè
sigui avaluada.

Página 6 de 6

