
GUIA CONVOCATÒRIA GRUPS COMPETITIUS CAIB 2011 
 
 
Composició del grup: 
Mínim de 5 persones, mínim de 3 han de tenir el grau de doctor vinculat sota 
qualsevol programa d’adscripció temporal i a temps complet amb algun dels 
centres que s’esmenten en el punt 3.1.  
Les altres poden ser becaris acreditats o personal investigador en altres 
situacions. 
 
Cap investigador no pot figurar en més d’una sol·licitud, sense perjudici que pugui col·laborar 
amb altres grups. 
El fraccionament, no degudament justificat, de grups consolidats i que faci suposar que està fet 
per obtenir més volum de subvenció en aquesta convocatòria, es considerarà un criteri negatiu 
en la selecció. 
 
Nota: si la composició que es presenti a aquesta convocatòria difereix de la composició 
reconeguda per la UIB al catàleg de grups de recerca i el grup resulta beneficiari d’un d’aquests 
ajuts, la composició del grup competitiu s’adoptarà com a pròpia de la UIB. 

 
 
Grup competitiu:  
Grup d’investigadors que tenen les característiques següents:  

- activitat investigadora destacada 
- acreditació d’una coherència mitjançant publicacions conjuntes 
- participació en projectes comuns i/o d’activitat conjunta en interaccions 

amb sectors empresarials 
- formació d’un notable nombre de becaris predoctorals i postdoctorals 
- realització d’un important nombre de projectes d’investigació competitius 
- realització de col·laboracions amb altres grups d’investigació de prestigi 
- amb preocupació per comunicar i divulgar socialment el 

desenvolupament de les seves investigacions 
 

Període d’aquestes activitats: des de l’any  2005 
 
Conceptes susceptibles d’ajuda: 

- Despeses de personal (nova contractació) 
- Despeses d’amortització d’equipament científic i material inventariable 
- Viatges i dietes 
- Altres despeses generals i complementàries (justificades) 

 
En cap cas es pot retribuir els membres de l’equip que pertanyen a la plantilla de l’organisme 
participant. 
 
 
Documentació: 
La documentació que fa referència a la institució (lletres d, e, f, g, h, i de 
l’apartat 4 de l’annex de la convocatòria) s’adjuntarà quan entregueu la 
sol·licitud a la secretària de la Vicerectora d’Investigació. 
 
La sol·licitud s’emplena via telemàtica amb documentació amb pdf i amb 
documentació en format imprès. 
 


