
MORATÒRIA NORMATIVA DEL CATÀLEG DE GRUPS RECERCA

Actualment, els grups de recerca a la UIB s’organitzen i regulen d’acord amb un document
publicat el 2016. Aquest document estableix les regles de composició dels grups de recerca per
a ser inclosos i declarats al catàleg de la UIB. Sovint s’ha criticat la rigidesa i ineficiència
estratègica d’aquestes regles, al·legant que limiten les col·laboracions sostingudes inter i
multidisciplinàries entre el personal investigador de la comunitat universitària. Així mateix, els
criteris institucionals de composició de grups col·liden o resulten insignificants a l'hora de
composar equips d’investigació de projectes d’àmbit estatal i europeu, o d’harmonitzar-los amb
estructures o organitzacions que tenen la recerca com a missió tals com instituts de recerca
mixtos o l’IDISBA.

En aquest context, des del vicerectorat de Política Científica iniciam un procés de revisió de les
regles de composició dels grups de recerca de la UIB i de la seva gestió, per a adequar-les a les
necessitats actuals i als eixos i estratègies institucionals que se puguin definir en els propers
mesos. Per aquest motiu, i amb la intenció d’obtenir una primera diagnosi de les
col·laboracions i dinàmiques de treball conjunt entre personal investigador omeses pel catàleg
vigent,

s’estableix una moratòria durant la qual no s’aplicarà el punt 2.1.2. “Limitacions de les figures
dins del grup de recerca” de la normativa de grups

Això implica que no hi haurà incompatibilitat per a que el personal investigador sigui membre a
més d’un grup de recerca.

Atesa aquesta moratòria, i com a mesura transitòria, s’estableix que la creació de nous grups
de recerca serà excepcional, prèvia sol·licitud raonada. Per altra banda, la possibilitat
d’informar de la baixa de grups al catàleg roman inalterada.

D’acord amb aquestes consideracions, i fins a nou avís, les sol·licituds de modificacions de
grups de recerca de la UIB es tramitarà com en els anys anteriors, via formulari electrònic
(http://osr.uib.es/forme/grupsderecerca.php) i, una vegada enviada la sol·licitud telemàtica,
s’ha de fer arribar a l’OSR el document amb totes les firmes necessàries (manuscrites o
electròniques, via correu intern o correu electrònic).

El periode d’acceptació de sol·licituds de modificació de grups de recerca romandrà obert
mentre estigui vigent aquesta moratòria i els canvis s’aplicaran s’implementaran a mesura que
la Comissió Avaluadora de l’OSR els aprovi en les seves reunions ordinàries.

Palma, 29 de setembre de 2021

Víctor Homar Santaner
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