
 

 

 

 

INFORME D'AVALUACIÓ 
 
Institut Investigació en Intel·ligència Artificial 
Memòria de creació de l’Institut de Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes 
Balears (IAIB). 
 

Puntuació final (de 1 a 10): 8,10 
 
 
Expedient  1r avaluador  2n avaluador  3r avaluador  Qualificació final  

IAIB 9,70 6,60 8,00 8,10 

 
 
 

Exp. 

Punt 1. 

Definició del 

projecte científic 

de l'institut, dels 

seus objectius ci-

entífics i de les 

seves línies de 

recerca (20%) 

Punt 2.  
Interdisciplina-

rietat o trans-

versalitat del 

projecte cientí-

fic (10%) 

Punt 3. 
 Sinergia, coinci-

dència i comple-

mentarietat en-

tre els investiga-

dors o grups d’in-

vestigació propo-

nents de l’insti-

tut (10%) 

Punt 4.  
Concentració de 

talent en àrees 

estratègiques o 

en àrees d'ex-

cel·lència pree-

xistents (20%) 

Punt 5. 
 Capacitat de 

contribuir a la 

formació d’in-

vestigadors 

(10%) 

Punt 6.  
Activitats de 

transferència, 

innovació, di-

vulgació (10%) 

Punt 7.  
Aportacions ci-

entífico-tècni-

ques i experi-

ència col·labo-

rativa anterior 

(20%) 

IAIB 8,00 8,33 8,00 8,67 9,00 7,67 7,33 

 

 

Primera avaluació 
 

 

1. Definició del projecte científic de l'institut, dels seus objectius científics i de les seves línies de 
recerca (20%): potencial de desenvolupament i visió de futur, credibilitat i coherència del projecte, 
pla d'internacionalització 
 

El proyecto científico del instituto está excelentemente definido, identificando visión, misión y valores 
que guiarán las actuaciones del IAIB. El plan presentado es altamente coherente, y se enmarca en 
el crecimiento sostenido que ha tenido la UIB en temas de IA, en conjunción con la ENIA (Estrategia 
Nacional de IA). Se plantea claramente la relación de la propuesta con el contexto I+D+i a nivel 
europeo y autonómico; sería deseable mayor énfasis en la potencial internalización del instituto.   

 
 
2. Interdisciplinarietat o transversalitat del projecte científic (10%): Coherència de línies i 
complementarietats de disciplines implicades. Potencial de sinèrgia competitiva. 
 

El proyecto científico presenta un muy alto grado de coherencia de líneas de investigación, 
ofreciendo una complementariedad muy interesante en las diferentes disciplinas implicadas. Se 
conjugan 6 grupos de investigación específicos de distintas subdisciplinas de la IA (con 
contribuciones en temas de vanguardia como bioinformática, robótica, soft computing, y visión por 
ordenador, entre otros) con otros 4 grupos de otros departamentos de la UIB (IIA-FOOD, 
REACMOL, GEE y BASLA).   



 

 

 

 
3. Sinergia, coincidència i complementarietat entre els investigadors o grups d’investigació 
proponents de l’institut (10%): Potencial dels grups proponents per a col·laborar i desenvolupar de 
manera competitiva les línies de recerca proposades 
 

Los distintos grupos de investigación que conformarán el IAIB presentan un excelente potencial de 
colaboración para trabajar en las distintas líneas de investigación propuestas. Todos ellos tienen 
una larga trayectoria en la obtención de resultados científicos y de transferencia tecnológica. Se 
destaca que la propuesta contempla cómo los grupos de investigación de otras disciplinas se 
pueden beneficiar por la experiencia en IA de los grupos del DMI de la UIB.   

 
 
4. Concentració de talent en àrees estratègiques o en àrees d'excel·lència preexistents (20%): Mèrits 
curriculars individuals dels membres proponents, i adequació a les línies de recerca proposades per 
l'institut. 
 

Los distintos grupos que componen el IAIB muestran una excelente concentración de talento en las 
distintas áreas de especialización y líneas de investigación del instituto. Se distinguen 
curricularmente varios investigadores que lideran los grupos, destacándose el índice h, patentes 
obtenidas, la cantidad de RRHH formados y los proyectos de investigación dirigidos. Se destaca en 
tal sentido una uniformidad en el alto nivel demostrado por los distintos grupos intervinientes en la 
propuesta.   

 
 
5. Capacitat de contribuir a la formació d’investigadors (10%): Direcció de tesis doctorals i altres 
treballs acadèmics d’investigació en l’àmbit científic en què es proposa la creació de l’IUR. 
 

El IAIB presenta un perfil de excelencia en relación a la capacidad de dirección de tesis doctorales y 
realización de trabajos de investigación. Se destacan, entre otros, 16 tesis Phd dirigidas en el 
UGiVIA, 10 tesis PhD dirigidas en el SCOPIA, y 10 tesis PhD en el SECOM. Los índices h de los 
investigadores líderes en los distintos grupos están en un rango entre 11 y 25 (dicho rango se eleva 
a 56 para el grupo IAA-FOOD). El IAIB presenta una proyección internacional en este sentido.   

 
 
6. Activitats de transferència, innovació, divulgació (10%): patents, contractes, impacte a mitjans... 
 

Hay un perfil altamente competitivo en lo referido a actividades de transferencia e innovación (19 
patentes para los investigadores del Dep.C.Mat. e Inf. ; 24 patentes asociadas a investigadores de 
otros departamentos). En lo referido a actividades divulgativas, hay un compromiso dar a conocer a 
futuro a la sociedad balear la labor de investigación realizada, comunicando y divulgando las 
investigaciones científicas que se realizan. La memoria no destaca actividades preexistentes en 
este sentido.   

 
 
7. Aportacions científico-tècniques i experiència col·laborativa anterior (20%): Aportacions i inèrcies 
col·laboratives dels membres proponents. 
 

A partir de los antecedentes asociados a la propuesta de creación del IAIB puede verse que los 
investigadores / grupos proponentes han venido trabajando de manera consistente y sólida en los 
últimos años (avalado por el número de sexenios de los principales referentes de la propuesta). La 
inercia colaborativa es muy alta, y con un grado de madurez totalmente adecuado para conformar el 
IAIB como un instituto de vanguardia en IA en el marco de la estructura de gobierno propuesta en el 
punto 7.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Justificació de l'avaluació * 
 

El proyecto científico del instituto está excelentemente definido, identificando visión, misión y valores 
que guiarán las actuaciones del IAIB. El plan presentado es altamente coherente, y se enmarca en el 
crecimiento sostenido que ha tenido la UIB en temas de IA, en conjunción con la ENIA (Estrategia 
Nacional de IA). Se plantea claramente la relación de la propuesta con el contexto I+D+i a nivel 
europeo y autonómico; sería deseable mayor énfasis en la potencial internalización del instituto. 
 
El proyecto científico presenta un muy alto grado de coherencia de líneas de investigación, ofreciendo 
una complementariedad muy interesante en las diferentes disciplinas implicadas. Se conjugan 6 
grupos de investigación específicos de distintas subdisciplinas de la IA (con contribuciones en temas 
de vanguardia como bioinformática, robótica, soft computing, y visión por ordenador, entre otros) con 
otros 4 grupos de otros departamentos de la UIB (IIA-FOOD, REACMOL, GEE y BASLA). 
 
Los distintos grupos de investigación que conformarán el IAIB presentan un excelente potencial de 
colaboración para trabajar en las distintas líneas de investigación propuestas. Todos ellos tienen una 
larga trayectoria en la obtención de resultados científicos y de transferencia tecnológica. Se destaca 
que la propuesta contempla cómo los grupos de investigación de otras disciplinas se pueden 
beneficiar por la experiencia en IA de los grupos del DMI de la UIB. 
 
Los distintos grupos que componen el IAIB muestran una excelente concentración de talento en las 
distintas áreas de especialización y líneas de investigación del instituto. Se distinguen curricularmente 
varios investigadores que lideran los grupos, destacándose el índice h, patentes obtenidas, la 
cantidad de RRHH formados y los proyectos de investigación dirigidos. Se destaca en tal sentido una 
uniformidad en el alto nivel demostrado por los distintos grupos intervinientes en la propuesta. 
 
El IAIB presenta un perfil de excelencia en relación a la capacidad de dirección de tesis doctorales y 
realización de trabajos de investigación. Se destacan, entre otros, 16 tesis Phd dirigidas en el UGiVIA, 
10 tesis PhD dirigidas en el SCOPIA, y 10 tesis PhD en el SECOM. Los índices h de los 
investigadores líderes en los distintos grupos están en un rango entre 11 y 25 (dicho rango se eleva a 
56 para el grupo IAA-FOOD). El IAIB presenta una proyección internacional en este sentido. 
 
Hay un perfil altamente competitivo en lo referido a actividades de transferencia e innovación (19 
patentes para los investigadores del Dep.C.Mat. e Inf. ; 24 patentes asociadas a investigadores de 
otros departamentos). En lo referido a actividades divulgativas, hay un compromiso dar a conocer a 
futuro a la sociedad balear la labor de investigación realizada, comunicando y divulgando las 
investigaciones científicas que se realizan. La memoria no destaca actividades preexistentes en este 
sentido. 
 
A partir de los antecedentes asociados a la propuesta de creación del IAIB puede verse que los 
investigadores / grupos proponentes han venido trabajando de manera consistente y sólida en los 
últimos años (avalado por el número de sexenios de los principales referentes de la propuesta). La 
inercia colaborativa es muy alta, y con un grado de madurez totalmente adecuado para conformar el 
IAIB como un instituto de vanguardia en IA en el marco de la estructura de gobierno propuesta en el 
punto 7. 
 
En síntesis, creo que la documentación aportada desde la UIB para la creación del IAIB brinda una 
justificación clara y contundente de la importancia de crear dicho instituto, fortaleciendo las 
capacidades del gobierno de España y de Cataluña en el marco de la Estrategia Nacional en 
Inteligencia Artificial (2020). La memoria aportada está excelentemente organizada, y brinda un 
panorama preciso de las capacidades y sinergias de los grupos intervinientes, augurando un 
excelente futuro para el IAIB. 

 



 

 

 

 

Segona avaluació 
 

 

1. Definició del projecte científic de l'institut, dels seus objectius científics i de les seves línies de 
recerca (20%): potencial de desenvolupament i visió de futur, credibilitat i coherència del projecte, 
pla d'internacionalització 
 

El projecte científic és realista i de qualitat. El potencial de l'equip és satisfactori. La coherència del 
projecte és suficient, tot i que a nivell d'elements diferencials amb altres instituts ja establerts hauria 
de revisar-se. Per exemple, potenciar més àrees properes a les ciències socials i la filosofia; o àrees 
tècniques més diferenciades (per exemple, aprenentatge quàntic respecte a ciències i enginyeries).   

 
 
2. Interdisciplinarietat o transversalitat del projecte científic (10%): Coherència de línies i 
complementarietats de disciplines implicades. Potencial de sinèrgia competitiva. 
 

Transversalitat satisfactòria i convincent, tot i que podria millorar-se respecte al potencial de 
sinergies en ciències socials i filosofia (ètica i privadesa en intel·ligència artificial) i tecnologies 
disruptives (aprenentatge quàntic i ciberseguretat en infraestructures critiques).   

 
 

3. Sinergia, coincidència i complementarietat entre els investigadors o grups d’investigació 
proponents de l’institut (10%): Potencial dels grups proponents per a col·laborar i desenvolupar de 
manera competitiva les línies de recerca proposades 
 

Els proponents indiquen que l'objectiu d'aquesta nova estructura és precisament que les sinergies 
entre els grups derivada de la pertinença a l'Institut facin augmentar la captació de fons dels 
mateixos. Tot i així, no tota la producció dels grups proponents està directament vinculada a la IA. 
Hauria estat interessant trobar una anàlisi SWOT indicant els punts forts, punts febles, oportunitats i 
riscos associats a la proposta, en termes de sinergies i capacitats (entre d'altres).   

 
 
4. Concentració de talent en àrees estratègiques o en àrees d'excel·lència preexistents (20%): Mèrits 
curriculars individuals dels membres proponents, i adequació a les línies de recerca proposades per 
l'institut. 
 

L'equip responsable ha pogut demostrar a la proposta un nombre substancial de produccions i 
mèrits de qualitat, (publicacions, projectes, contractes, etc.) en àrees que són certament rellevants i 
oportunes, ja sigui a nivell local, nacional o internacional (però amb disparitats segons els equips).   

 
 
5. Capacitat de contribuir a la formació d’investigadors (10%): Direcció de tesis doctorals i altres 
treballs acadèmics d’investigació en l’àmbit científic en què es proposa la creació de l’IUR. 
 

Els temes indicats a la proposta són molt competitius i, com indiquen els mateixos proponents, no 
tota la seva capacitat està directament vinculada a la IA. Els proponents hauran de millorar les 
seves especificitats i els seus elements diferencials amb altres instituts ja establerts en l'àmbit 
científic en què es proposa la creació d'aquesta nova estructura.   

 
 
6. Activitats de transferència, innovació, divulgació (10%): patents, contractes, impacte a mitjans... 
 

Les activitats de transferència, innovació i divulgació d'alguns dels proponents son rellevants, però 
no de manera global (hi ha força disparitat segons els grups de la llista). Els grups més febles 



 

 

 

podrien dotar-se de plataformes de recerca per promoure més la innovació i la transferència, per 
tractar el risc de futures desigualtats entre els membres del futur institut.   

 
7. Aportacions científico-tècniques i experiència col·laborativa anterior (20%): Aportacions i inèrcies 
col·laboratives dels membres proponents. 
 

Alguns dels membres proponents tenen un reconeixement internacional o contractual més fort que 
els altres (en àrees directament vinculades a la IA, per exemple). Els proponents hauran d'estar 
atents perquè aquesta disparitat pugui equilibrar-se a temps i no causi disparitat científica o de 
recerca entre els grups.   

 

Justificació de l'avaluació * 
 

A partir de totes les observacions anteriors, algunes de les quals resumeixo novament a continuació: 
 
- El finançament i/o contractes esmentats pels investigadors dels diferents grups de la proposta és 
força bo. Tanmateix, una certa atenció a atreure més finançament de projectes internacionals, potser 
amb vistes a programes com MSCA i ERC, hauria de ser un requeriment per les primeres avaluacions 
de la nova estructura, en cas de ser finalment acceptada i finançada.  
 
- Alguns dels membres proponents tenen un reconeixement internacional o contractual més fort que 
els altres (en àrees directament vinculades a la intel·ligència artificial, per exemple). Els proponents 
hauran d'estar atents perquè aquesta disparitat pugui equilibrar-se a temps i no causi disparitat 
científica o de recerca entre els grups de la nova estructura. 
 
- No tota la producció dels grups proponents està directament vinculada a la intel·ligència artificial, tot 
i que, com indiquen els proponents de la proposta, aquest és precisament, l'objectiu de creació per 
augmentar la captació de fons dels mateixos. Pes aquest motiu, suggereixo que en cas de ser 
finançat, aquest nou institut es fixi nous reptes i un projecte científic més extens, incloent noves àrees 
properes a les ciències socials i la filosofia (ètica i privadesa en intel·ligència artificial) i, respecte a 
ciències i enginyeries, noves tecnologies disruptives, com l'aprenentatge quàntic o la ciberseguretat 
en infraestructures critiques. 
 
- Les activitats de transferència, innovació, divulgació d'alguns dels proponents son molt rellevants, 
però no de manera global (hi ha força disparitat segons els grups de la llista). Els grups més febles 
podrien dotar-se de plataformes de recerca per promoure més la innovació i la transferència, per 
tractar el risc de futures desigualtats entre els proponents. 
 
- La capacitat per a contribuir a la formació de nous investigadors també hauria d'equilibrar-se. Alguns 
dels temes indicats a la proposta són molt competitius i, com indiquen els mateixos proponents, no 
tota la seva capacitat està directament vinculada a la intel·ligència artificial. La nova estructura, en cas 
de ser finalment acceptada i finançada, haurà de vetllar per millorar les especificitats i els elements 
diferencials dels diferents grups, per poder competir de manera justa amb altres instituts ja establerts 
en l'àmbit científic vinculat a la intel·ligència artificial. Seria també interessant poder potenciar més l'ús 
de la IA en altres camps més enllà dels proposats, per exemple, noves línies sobre cerca d'una 
intel·ligència artificial de confiança, augmentar l'explicabilitat de tècniques d'aprenentatge actuals, 
reforçar àrees de treball respecte al marc regulador de la intel·ligència artificial a la ciència i la 
tecnologia, etc. 
 
- Tot i que la transversalitat és satisfactòria, podria millorar-se respecte al potencial de sinergies en 
ciències socials i filosofia (ètica i privadesa en intel·ligència artificial) i tecnologies disruptives 
(aprenentatge quàntic i ciberseguretat en infraestructures critiques).  
 
- Hauria estat interessant trobar una anàlisi SWOT indicant els punts forts, punts febles, oportunitats i 
riscos associats a la proposta. 



 

 

 

 
Tercera avaluació 

 

 

1. Definició del projecte científic de l'institut, dels seus objectius científics i de les seves línies de 
recerca (20%): potencial de desenvolupament i visió de futur, credibilitat i coherència del projecte, 
pla d'internacionalització 
 

El proyecto científico propuesto está bien fundado y encaja perfectamente en el plan estratégico 
nacional y europeo.   

 
 
2. Interdisciplinarietat o transversalitat del projecte científic (10%): Coherència de línies i 
complementarietats de disciplines implicades. Potencial de sinèrgia competitiva. 
 

Los grupos solicitantes cubren amplios sectores estratégicos en Inteligencia Artificial, formando un 
equipo multidisciplinar, adecuado para los fines del instituto.   

 
 
 
3. Sinergia, coincidència i complementarietat entre els investigadors o grups d’investigació 
proponents de l’institut (10%): Potencial dels grups proponents per a col·laborar i desenvolupar de 
manera competitiva les línies de recerca proposades 
 

Como se ha comentado, los grupos solicitantes cubren amplios sectores estratégicos en Inteligencia 
Artificial, formando un equipo multidisciplinar, adecuado para los fines del instituto.   

 
 
4. Concentració de talent en àrees estratègiques o en àrees d'excel·lència preexistents (20%): Mèrits 
curriculars individuals dels membres proponents, i adequació a les línies de recerca proposades per 
l'institut. 
 

Los 20 miembros proponentes suman una actividad científica de calidad, contrastada por su 
producción científica desde 2010 (81 sexenios, una media de 4,05 sexenios; con una media de más 
de 1700 citas), y un total de 43 patentes. El número total de tesis dirigidas es 154, una media de 7,7 
tesis. Todos estos méritos no caen en su totalidad del área de la Inteligencia Artificial, pero cada vez 
confluyen más los intereses en esta área.   

 
 
5. Capacitat de contribuir a la formació d’investigadors (10%): Direcció de tesis doctorals i altres 
treballs acadèmics d’investigació en l’àmbit científic en què es proposa la creació de l’IUR. 
 

El promedio de las tesis defendidas desde 2010 de los miembros proponentes es 7,7, lo que 
muestra la alta capacidad de formación de sus integrantes. Asimismo, se participa en docencia de 
máster y doctorado.   

 
 
6. Activitats de transferència, innovació, divulgació (10%): patents, contractes, impacte a mitjans... 
 

Los grupos integrantes tienen amplia experiencia en actividades de transferencia tal y como se 
desprende los CV de los miembros proponentes y de la financiación en los últimos 10 años. 
Asimismo, esta actividad se ve reflejada en el número de patentes desarrolladas (una media de 2,15 
patentes por miembro proponente). En cuanto a las actividades de divulgación, existe un 
compromiso por el que se quiere mantener una actividad importante desde el inicio.   

 



 

 

 

 
7. Aportacions científico-tècniques i experiència col·laborativa anterior (20%): Aportacions i inèrcies 
col·laboratives dels membres proponents. 
 

Los miembros proponentes ya han realizado distintas acciones de colaboración entre ellos, y la 
unión en el instituto aumentará esta inercia, aunque se deben hacer esfuerzos en este aspecto.   

 
 

Justificació de l'avaluació * 
 

El proyecto científico propuesto está bien fundado y encaja perfectamente en el plan estratégico 
nacional y europeo. Los grupos solicitantes cubren amplios sectores estratégicos en Inteligencia 
Artificial, formando un equipo multidisciplinar, adecuado para los fines del instituto. Los grupos de 
investigación y sus miembros proponentes (20 ponentes) suman una actividad científica de calidad, 
contrastada por su producción científica desde 2010 (81 sexenios, una media de 4,05 sexenios; con 
una media de más de 1700 citas), y un total de 43 patentes. El número total de tesis dirigidas es 154, 
una media de 7,7 tesis por miembro, lo que muestra la alta capacidad de formación de sus 
integrantes. Asimismo, se participa en docencia de máster y doctorado. Todos estos méritos no caen 
en su totalidad del área de la Inteligencia Artificial, pero cada vez confluyen más los intereses en esta 
área.  
 
Los grupos integrantes tienen amplia experiencia en actividades de transferencia tal y como se 
desprende los CV de los miembros proponentes y de la financiación en los últimos 10 años. 
Asimismo, esta actividad se ve reflejada en el número de patentes desarrolladas (una media de 2,15 
patentes por miembro proponente). En cuanto a las actividades de divulgación, existe un compromiso 
por el que se quiere mantener una actividad importante desde el inicio. Los miembros proponentes ya 
han realizado distintas acciones de colaboración entre ellos, aunque se deben hacer esfuerzos en 
este aspecto. En opinión de este evaluador, esta capacidad se verá aumentada por la sinergia de la 
unión en el instituto. 

 
 
 
 


