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Activitats de recerca 

Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització 
cal destacar: 

 Incentivació de la demanda de projectes de recerca, en diferents programes 
públics o privats: 

 

Projectes sol·licitats 
Nombre de 
sol·licituds 

Acció Estratègica en Salut (AES) 2 

Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i 
desenvolupament 1 

Ajudes per a la conservació de la biodiversitat marina a 
Espanya 1 

Ajudes per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre 
espanyola 2 

Ajuts a accions per millorar el coneixement històric de 
Menorca 3 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació 
científica – dades massives 2 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació 
científica - Biomedicina 1 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació 
científica - Ecologia i biologia de la conservació 1 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació 
científica - Economia i societat digital 1 

Ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i 
investigacions ambientals a la Reserva de la Biosfera de 

1 
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Menorca 

Ajuts Fundació BBVA a investigadors i creadors culturals 
(beques Leonardo) 4 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en 
ciències socials 2019 1 

Ajuts per a la investigació Ignacio Hernando de Larramendi 
(Fundació MAPFRE) 2 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament cientificotècnic, 
corresponents al Programa Estatal de Generació de 
Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema 
d'R+D+i, Subprograma Estatal d'Infraestructures 
d'Investigació i Equipament Cientificotècnic 10 

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació 
sobre addiccions 1 

APPEL A PROJETS UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES DE 
L'AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE 1 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis 
(projectes) 5 

Beques d'Investigació Manuel de Oya 2019 2 

Horizon 2020 (2014-2020) 3 

Investigació social Fundació la Caixa 4 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i 
Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema R+D+i: 
projectes d'R+D+i de generació del coneixement 30 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i 
Enfortiment Científic i Tecnològic: accions de dinamització, 
xarxes d'investigació 6 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la 
Societat: Accions de Programació Conjunta Internacional 1 
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Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la 
Societat: Projectes d'R+D+i Reptes Investigació 25 

Projectes de recerca experimental en ciències socials 1 

Projectes d'investigació en salut Fundació Bancària la Caixa 4 

Projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic de la 
Fundació Biodiversitat 1 

Projectes Europa Investigació 2 

Reptes-col·laboració (antic subprograma INNPACTO) 1 

Selecció projectes d'R+D+i d'interés per a defensa 
susceptibles de ser inclosos en l'àmbit del programa 
Coincidente 1 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de 
treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials 1 

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de 
gènere i activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2 

Subvencions per a projectes de foment i suport a la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o de prevenció i 
erradicació de les violències masclistes 1 

Xarxes d'investigació en ciències de l'esport 1 

 

 Incentivació de les activitats de recerca mitjançant els diferents programes, 
finançats pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, inclosos al Programa 
de foment de la recerca: 
 

Ajuts a personal investigador  

Assistència a congressos i seminaris 300 

Estades breus a l’estranger 30 
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Estades breus de professors convidats 36 

Ajuts per a l’organització de congressos 4 

 

 

Altres programes, s’han tramitat: 

 

Investigadors col·laboradors (ICUIBS) 100 

Projectes propis amb fons alliberats 37 

Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) 36 

Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) 33 

 

 Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors: 
 

Recursos Humans en R+D+i 

 Incorporació Actius 

Programa Ramón y Cajal 3 10 

Programa Juan de la Cierva (formació i 
incorporació) 

1 7 

Programa José Castillejo 2 3 

Contractes postdoctorals de la UIB 3 4 

Programa Salvador de Madariaga 1 2 

Contractes postdoctorals de la CAIB 4 14 

Tècnics a grups de recerca de la CAIB 9 14 

Contractes predoctorals FPI-CAIB 7 22 
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Contractes predoctorals FPI (ministeri) 10 24 

Contractes predoctorals FPU 7 28 

 

 El web de l’OSR va tenir, durant el curs acadèmic 2019-20, 19.266 visites a 
pàgines. La secció «Ajuts a la recerca» del web de la UIB va comptabilitzar 53.222 
visites a pàgines, i la de «Grups de recerca», 73.919 visites a pàgines. El global de 
consultes a la secció «Investigam» del web de la UIB va ser de 156.005 visites a 
pàgines. 

L’esforç productiu dels diferents grups de recerca es manifesta amb els projectes de 
recerca concedits, que han estat en els programes següents: 

Projectes concedits  Nombre Dotació en euros 

Ajudes per a la investigació aplicada en matèria 
d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes 
Balears 3 50.900 

Ajudes per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre 
espanyola 2 32.231,46 

Ajuts a accions per millorar el coneixement històric 
de Menorca 3 17.868,02 

Ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i 
investigacions ambientals a la Reserva de la Biosfera de 
Menorca 1 4.986,41 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en 
ciències socials 2019 1 36.000 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament cientificotècnic, 
corresponents al Programa Estatal de Generació de 
Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del 
Sistema d'R+D+i, Subprograma Estatal 
d'Infraestructures d'Investigació i Equipament 
Cientificotècnic 1 340.577 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí 
1 4.118,84 
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d'Estudis (projectes) 

Beques d'Investigació Manuel de Oya 2018 1 18.000 

Horizon 2020 (2014-2020) 1 633.437,5 

PRIMA Section 2: Activities (Research and Innovation 
Actions (RIA) based on national rules 1 150.000 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i 
Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema R+D+i: 
Projectes d'R+D+i de Generació del Coneixement 8 1.077.868 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i 
Enfortiment Científic i Tecnològic: Accions de 
dinamització, xarxes d'investigació 4 61.000 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la 
Societat: accions de programació conjunta 
internacional 1 130.000 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la 
Societat: Projectes d'R+D+i Reptes Investigació 12 778.514 

Projectes Europa Investigació 1 21.600 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats 
de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials 1 8.000 

Subvencions per a projectes de foment i suport a la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o de 
prevenció i erradicació de les violències masclistes 1 6.736 

 

 

Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius, que són els 
següents: 

          

Projecte Nombre 
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Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 19 

Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i 
pesca en l'àmbit de les Illes Balears 7 

Ajuts a accions per millorar el coneixement històric de Menorca 3 

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del 
patrimoni històric de Menorca 1 

Ajuts a investigadors d’oncologia 1 

Ajuts a projectes d'investigació Fundación BIAL 1 

Ajuts de la Fundació BBVA a investigadors i creadors culturals (Beques 
Leonardo) 2 

Ajuts per a l’organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i 
jornades de caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears 2 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials 2018 1 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials 2019 1 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament cientificotècnic, corresponents al 
Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i 
Tecnològic del Sistema d'R+D+i, Subprograma Estatal d'Infraestructures 
d'Investigació i Equipament Cientificotècnic 5 

Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat (Fundació La 
Marató TV3) 1 

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre 
drogodependències 1 

Ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació 
(FECYT) 1 

Beques de la Sociedad Española de Sueño para la Investigación 1 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 2 

Beques d'investigació Manuel de Oya 2018 1 
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Call for tenders easme/emff/2018/015: improving cost-efficiency of 
fisheries research surveys and fish stocks assessments using nextgeneration 
genetic sequencing methods 1 

Convocatòria del programa d'ajuts a la investigació en historia econòmica, 
macroeconomia, economia monetària, financera i bancària i història 
econòmica 1 

EFSA- Collection of data and information in Balearic Islands on biology of 
vectors and potential vectors of Xylella fastidiosa 1 

FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient agriculture for food and non-
food systems 1 

Horizon 2020 (2014-2020) 10 

Incorporació de nous grups a CIBER OBN 1 

PRIMA Section 2: Activities (Research AND Innovation Actions (RIA) based 
on national rules 1 

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica 
d'Excel·lència: accions de dinamització, xarxes d'excel·lència 2 

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica 
d'Excel·lència: Projectes d'R+D+i 42 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i 
Tecnològic del Sistema R+D+i: Projectes d'R+D+i de Generació del 
Coneixement 8 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Accions de 
Programació Conjunta Internacional 5 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes 
d'R+D+i 33 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes 
d'R+D+i reptes investigació 12 

Projectes coordinats d'R+D+i que impliquin d'una manera conjunta els 
centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la 

7 
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tecnologia 

Projectes d'investigació fonamental orientada i accions complementàries 
del Programa Estatal d'R+D+i orientada als Reptes de la Societat i 
específicament en el repte de seguretat i Qualitat alimentària, activitat 
agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i 
investigació marina i marítima 3 

Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral 
i foment de la informació ambiental 1 

Projectes Europa Investigació 3 

Projectes sobre Paràlisis Cerebral de La Fondation Motrice 1 

Reptes col·laboració (antic subprograma INNPACTO) 3 

Subprograma de Projectes a la Investigació en Salut (PI) 3 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca 
en l'àmbit dels serveis socials 1 

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de gènere i 
activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes 1 

Subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes i/o de prevenció i erradicació de les violències 
masclistes 1 

Volkswagen Foundation 1 

 

 L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de 
recerca, els quals han estat comptabilitzats a través del programa GREC: 

 

Publicacions en revistes Nombre 

Internacionals 1.072 

Article 1.009 
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Article en premsa 17 

Ressenya 7 

Ressenya en premsa 1 

Review 36 

Review en premsa 2 

Nacionals 197 

Article 170 

Article en premsa 15 

Ressenya 9 

Review 3 

Altres publicacions Nombre 

Internacionals 347 

Acta de congrés 41 

Altres 10 

Article 18 

Article en premsa 2 

Capítol de llibre 196 

Capítol de llibre en premsa 13 

Document cientificotècnic 3 

Edició crítica pura de texts 1 

Editor 20 

Editor en premsa 1 

Informes de recerca 7 



www.uib.cat 

 

 

Informes de treball 9 

Llibre 15 

Llibre en premsa 3 

Publicacions multimèdia 6 

Review 1 

Traducció literària sense aparell crític 1 

Nacionals 334 

Acta de congrés 4 

Altres 9 

Article 24 

Article en premsa 5 

Capítol de llibre 174 

Capítol de llibre en premsa 12 

Document cientificotècnic 12 

Edició crítica pura de texts 2 

Editor 15 

Informes de recerca 5 

Informes de treball 3 

Llibre 50 

Llibre en premsa 3 

Review 1 

Traducció literària sense aparell crític 13 

Traducció literària amb aparell crític 2 
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Total general 1.950 

 

 

 

 

 


