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CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE SUPORT 
UNIVERSITARI A LA INNOVACIÓ A LES PIMES - PROJECTES DE CONSULTORIA 

CIENTÍFICA 

Convocatòria impulsada pel Vicerectorat d’Innovació i Transformació digital de la UIB en el 
marc de l’Espai Accelera: programa de suport universitari a la innovació a les pimes, gestionat 

per la FUEIB, amb el suport de la Conselleria de transició energètica, sectors productius i 
memòria democràtica 

 
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

Aquesta convocatòria s’adreça a petites i mitjanes empreses amb projectes que impliquin el 
desenvolupament de nous productes, serveis i/o models de negoci innovadors i que es puguin 
beneficiar del coneixement existent a la comunitat universitària.  

L’objectiu d’aquesta actuació és finançar parcialment la consultoria científica experta per dur 
a terme projectes d’R+D+I impulsats per PIMES amb seu social en les Illes Balears amb el 
suport d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears. D'aquesta manera, es pretén 
impulsar la transferència de coneixements generats en l’àmbit universitari donant suport a les 
PIMES de Balears en les seves activitats d’innovació augmentant el seu potencial competitiu.  

Aquesta convocatòria es complementa, dins aquest mateix espai ACCELERA, amb la de projectes 
d’R+D+I, pas subsegüent tot i que no imprescindible, en cas que les empreses vulguin aprofundir 
en el disseny de noves aplicacions i la implementació de nous materials, productes o serveis en 
el mercat o en els sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de 
materials, productes, processos, sistemes i serveis existents. 
 
 
2. SOL·LICITANTS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Aquesta convocatòria s’adreça a petites i mitjanes empreses de les Illes Balears que vulguin 
iniciar projectes d’R+D+I amb l’objectiu de desenvolupar nous productes, serveis i/o models de 
negoci innovadors i que es puguin beneficiar del coneixement existent a la comunitat 
universitària.  

Únicament podran presentar propostes aquelles entitats que reuneixin les condicions per a ser 
una PIME, segons el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, annex 
I. 

El sol·licitant haurà d’estar al corrent de totes seves obligacions amb la Seguretat Social i amb 
l’Agència Tributària, així com també amb la FUEIB i la UIB. 
 
 
3. PROJECTES 

Aquesta convocatòria contempla la següent tipologia de projectes: 

Projectes de consultoria científica experta:  són aquells projectes innovadors dirigits a 
l’obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents 
i que requereixen principalment de consultoria científica experta. 
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Es considerarà que el suport derivat de la participació en la present convocatòria tenen efecte 
incentivador per a les PIMES. Per tant només seran susceptibles de finançament les actuacions 
executades (i despeses realitzades) a partir de dia 15 de maig de 2022. 
 
A l’annex II d’aquestes bases figuren les àrees de recerca de la UIB que es podran implicar en el 
suport científic a les PIMES. 
 
 
4. FINANÇAMENT DELS PROJECTES 

Pressupost global de la convocatòria: 20.000€ 

Intensitat fixa del finançament: 80% del pressupost. 

La inversió mitjana d’ajut per projecte oscil·larà entre 1.800 i 1.900€.  

El procediment de concessió del pressupost destinat en aquesta convocatòria per sufragar les 
despeses associades als projectes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant 
l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits posteriorment i la 
disponibilitat pressupostària, la qual cosa determinarà la quantia de l'ajuda assignada a cada 
projecte. 
Cofinançament de l’empresa: 

El finançament concedit serà destinat als costos dels investigadors/equips d'investigadors de la 
UIB implicats en cada projecte.  

A l’inici dels treballs, prèvia acceptació de la resolució de concessió, l’empresa s’haurà de 
comprometre a abonar a la FUEIB el 20% del cofinançament corresponent: (50% d’aquest 
percentatge a l’inici i 50% a la finalització). 

Per a les PIMES, l’ajuda concedida consistirà en hores de consultoria científica experta, que 
podrà comprendre activitats com la realització d’informes, estudis de l’estat de l’art, estudis de 
mercat, anàlisis de viabilitat científica i/o tecnològica, etc. 
 
 
5. CRITERIS D'AVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació de les propostes rebudes seran els següents: 

1. Grau innovació dins l’entitat. Es valorarà: la concreció de la descripció dels objectius a 
aconseguir a curt i mitjà termini, el grau d’innovació i exposició del problema a resoldre 
(40%). 

2. Qualitat cientificotècnica. Es valorarà: el nivell de detall i concreció de la descripció del 
producte, servei, mercat, procés de producció i/o organització, i l’adequació a les 
finalitats que estableix la convocatòria (30%) 

3. Potencial de mercat. Es valorarà: accés a nous mercats, nombre de clients potencials o 
augment de la demanda, productivitat, competitivitat o la diferenciació de l’entitat 
(30%). 

Addicionalment es valorarà positivament (fins un màxim de 3 punts a la xifra final de puntuació) 
les sol·licituds d’empreses de nova creació (creades en els 3 anys anteriors a la publicació 
d’aquesta convocatòria) o d’empreses que no hagin col·laborat prèviament amb equips 
investigadors de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, es tindrà particularment en 
compte que els objectius de les PIMES que participin i els seus projectes innovadors estiguin 
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alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aspecte que s’haurà de 
reflectir en la proposta que es faci dins la convocatòria. 
 
 
6. PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Cada sol·licitant haurà de presentar la documentació següent: 

● Formulari de sol·licitud (annex I) adjunt a aquestes bases, degudament emplenat i 
signat pels responsables del projecte, i es valorarà que la proposta inclogui un 
pressupost detallat de les activitats que s'han de realitzar elaborat pels investigadors 
involucrats en el projecte. 

 
La comissió de valoració podrà requerir posteriorment, per a cada sol·licitud, la informació 
addicional que consideri oportuna. 
 
 
7. TERMINIS  

Presentació de les propostes: les propostes es presentaran signades electrònicament a través 
del formulari de sol·licitud <https://fueib.org/lp/accelera>, en el termini que romandrà obert 
des del dia següent a la data de publicació al BOIB fins al 30 d’abril de 2022. 
 
Termini d’execució dels projectes: des del 16 de maig fins el 20 de juny de 2022.  
 
 
8. RESOLUCIÓ I INICI DELS PROJECTES 

Una comissió, formada per la vicerectora d’Innovació i Transformació digital de la UIB (o qui 
delegui), el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (o qui delegui), el 
director de l’OTRI (o qui delegui), el Director General d’Innovació (o qui delegui), el cap de Servei 
d’Innovació (o qui delegui), un tècnic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors 
Productius i Memòria Democràtica i un representant de les associacions de PIME avaluarà les 
sol·licituds presentades i resoldrà dintre dels primers 15 dies del mes de maig de 2022.  

A partir de la data de la resolució i en el termini de dues setmanes, les PIMES hauran de signar 
un conveni específic de col·laboració amb la FUEIB, que suposarà l’acceptació de la resolució i 
l’inici dels projectes. 
 
 
9. CERTIFICACIÓ 

La FUEIB proporcionarà a les empreses un document de certificació de la finalització dels 
projectes que aquestes hauran de retornar signat electrònicament al correu electrònic 
<accelera@fueib.org>, després que els investigadors hagin lliurat a l’empresa un informe final 
de les actuacions realitzades i juntament amb un qüestionari de valoració del programa. 

També es proporcionarà un certificat d’execució de l’activitat als participants. 

 
 
 
 

https://fueib.org/lp/accelera
mailto:accelera@fueib.org
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10. REVOCACIÓ 

L’adjudicació d’un ajut, tant si s’han iniciat les actuacions com si no, podrà ser revocada: 

- En cas que es descobreixi que en la sol·licitud es varen ocultar o falsejar dades. 
- En cas d’alguna situació sobrevinguda tant a l’empresa com als investigadors implicats 

que impedeixi la realització de les activitats. Si el projecte per algun motiu no s'executa 
en la seva totalitat se retornarà a l'empresa de la part proporcional no executada. 
 

11. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears (FUEIB) informa que, mitjançant l’emplenament del formulari, les dades facilitades a la 
sol·licitud de preinscripció als ajuts seran tractades al fitxer d'usuaris del lloc web de la FUEIB, 
amb l’objecte de poder contactar-hi i gestionar-ne la participació. 

En cas que l’activitat estigui subvencionada per terceres entitats o es faci en col·laboració amb 
aquestes, els poden comunicar les dades de les persones assistents per a la gestió i el control de 
l’ajut acordat o de la mateixa activitat, segons escaigui. 

Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
supressió, portabilitat i limitació del tractament enviant un escrit a l'entitat organitzadora de 
l'esdeveniment, amb domicili a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel (campus universitari), cra. de 
Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears (Espanya). També podran exercir els drets 
esmentats a través del formulari de rectificació o cancel·lació de dades. 
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ANNEX I 

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUTS A PROJECTES DE 
CONSULTORIA CIENTÍFICA EXPERTA 

Aquesta sol·licitud ha de ser emplenada per l’empresa i l’investigador/a responsable de la 
proposta. 

 
Dades de l’empresa 

Raó social: 
CIF: 
Adreça: 
Representant legal: 
Persona de contacte: 

Dades personals de la persona responsable del projecte per part de l’empresa: 
 
Primer cognom   Segon cognom    Nom 
                              
       
NIF/NIE   Càrrec    
                             
 
Adreça electrònica  Telèfon  
                           
 
Dades personals de la persona responsable del projecte per part de la UIB: 
 
Primer cognom   Segon cognom    Nom 
                                    
 
NIF/NIE   Titulació   Situació acadèmica 
                                     
 
Departament   Adreça electrònica  Telèfon  
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Memòria (màxim 2000 paraules en total) 
 
Títol del projecte: 

 

Resum del projecte: 

 

Antecedents o estat de l’art: 

 

Descripció del producte, servei i problemàtica existent que es pretén resoldre: 

 

Potencial de mercat: 

 

Activitats que s’han de realitzar per part de la UIB (descripció i terminis): 

 

Pressupost estimat de les activitats a realitzar per part de la UIB, si escau: 

 

 

Declaro que totes les dades que consten aquí són certes i que l’empresa compleix totes les 
condicions exigides per la convocatòria, les condicions de participació de la qual acceptem. 

Data: ... d'abril de 2022. 

(signatura) 

 

Nom: 

Càrrec: 
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ANNEX II 

ÀREES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

a) Grups de recerca de la UIB. 

Consulta tots els grups: https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grups_area/  

ÀREA GRUP DE RECERCA 

Biociències i 
Biotecnologia 
 

● Genètica humana  
● Microbiologia (Microbio)  

Biomedicina ● Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER) 
● Biologia molecular i salut global (MOLONE)  
● Biomedicina Mol·lecular i Cel·lular  
● Cures, cronicitat i evidències en salut (CurES)  
● Evidència, Estils de Vida i Salut  
● Grup Multidisciplinar d'Oncologia Translacional (GMOT)  
● Infecció i immunitat  
● Investigació clínica i traslacional  
● Litiasi renal i patologies relacionades  
● Metabolisme energètic i nutrició (GMEIN)  
● Neurobiologia cel·lular  
● Neurofarmacologia  
● Neurofisiologia  
● Neurofisiologia del son i dels ritmes biològics  
● Nutrició comunitària i estrés oxidatiu (NUCOX)  
● Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible 

(Global_Health)  
● Teràpia cel·lular i enginyeria tissular (TERCIT)  

Ciències  
Agràries i 
Agroalimentàries 
 

● Enginyeria agroalimentària  
● Nutrigenòmica, biomarcadors i avaluació de riscos  

Ciències de 
l'Educació 
 

● Ciències de l'activitat física i l'esport (GICAFE)  
● Educació i ciutadania (EIC)  
● Escola inclusiva i diversitat (GREID)  
● Grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE)  
● Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE)  
● Grup de recerca en educació, comunicació i qualitat en 

salut (ECYCS)  
● Investigació i formació educativa i social (GIFES)  
● Tecnologia educativa (GTE)  

 
Ciències Físiques 
 

● Física atòmica, molecular i nuclear  
● Física Computacional Avançada (ACP)  
● Física de Nanosistemes (FISNANO)  
● Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC)  

https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grups_area/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GENEHUMA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Microbio/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BIOCANCER/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MOLONE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BMC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CurES/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EVES/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GMOT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/INFEINMU/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ONCOHEMA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LITIRENA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GMEIN/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NEUROCEL/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FNEUROFA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FISIOLOG/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NEUROSON/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NUCOX/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Global_Health/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Global_Health/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TERCIT/
https://engalim.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NuBE/
https://gicafe.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EIC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREID/
https://gedhe.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRAiE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECYCS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECYCS/
https://gifes.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GTE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FAMN/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ACP/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FISNANO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FESC/
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● Física solar  
● Grup de Física Gravitacional: teoria i observació 

(GRAVITY)  
● Grup de Física Interdisciplinària (GFI)  
● Interaccions fisio-biològiques a l'oceà (InFiBiO)  
● Ones no lineals (ONL)  
● Relativitat i Gravitació (GRG)  

 
Ciències i 
Tecnologies de 
Materials 
 

● Física de materials 

 

Ciències i 
Tecnologies 
Mediambientals 
 

● Biodiversitat, Sistemàtica i Evolució (Bio6Evo)  
● Biologia de les plantes en condicions mediterrànies  
● Ciències de la Terra  
● Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori 

(CLIMARIS)  
● Ecologia interdisciplinària (EI)  
● Ecologia Marina i Sistemàtica (MarES)  
● Hidrologia i ecogeomorfologia en ambients mediterranis 

(MEDhyCON)  
● Investigació del Canvi Global (ICG)  
● Meteorologia  
● Nivell de la mar i Clima  
● Recursos hídrics i canvi global (GLOWATER)  
● Recursos marins renovables i medi ambient 

(RECUMARE)  
● Tecnologies Marines, Oceanografía Operacional i 

Sostenibilitat (TMOOS)  
● Zoologia Aplicada i de la Conservació (ZAP)  

 
Ciències i 
Tecnologies 
Químiques 
 

● Anàlisi per injecció en flux i anàlisi de traces (FI-TRACE)  
● Química Analítica Ambiental  
● Química bioinorgànica i bioorgànica (QUIMIBIO)  
● Química de materials (MATER)  
● Química supramolecular (SUPRAMOL)  
● Reactivitat molecular (ReacMol)  

 
Ciències 
Matemàtiques 
 

● Models per al Tractament de la Informació Borrosa 
(MOTIBO)  

● Sistemes dinàmics (SSDD-UIB)  
● Tractament i Anàlisi Matemàtica d'Imatges (TAMI)  

 
Ciències Socials 
 

● Conflicte, canvi i treball social (CCTS)  
● Desigualtats, gènere i polítiques públiques (DGPP)  
● Estudis de Gènere  
● Grup d'Estudis Demogràfics i Turístics  

https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FISISOLA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRAVITY/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRAVITY/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GFI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/InFiBiO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ONL/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRG/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FISIMATE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Bio6Evo/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/PLANTMED/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CIENTERR/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CLIMARIS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CLIMARIS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MarES/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MEDhyCON/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MEDhyCON/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ICG/
https://meteo.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NIVELLMA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GLOWATER/
https://recumare.uib.cat/
https://recumare.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TMOOS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TMOOS/
https://zap.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FI-TRACE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/QUIMANAM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/QUIMIBIO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MATER/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SUPRAMOL/
https://reacmole.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SISTDINA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
https://ccts.uib.cat/
https://desigualtats.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ESTUDEGE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GEDIT/
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● Grup d'Investigació Balear d'Infermeria en 
Drogodependències (GIBED)  

● Grup d'investigació en Educació i Geografia de la 
Percepció (GIEGP)  

● Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears 
(GRESIB)  

● Grup Investigació Primera Infància (GIPI)  
● Sostenibilitat i territori (GIST)  
● Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT)  

 
Cultura: 
Filologia, 
Literatura i Art 

 

● Filologia i Humanisme en el Segle d'Or (FILOHUMSIDOR)  
● Literatures Anglòfones Contemporànies (LITANGLO)  
● Relat de viatges i mite insular. El viatge a les Balears. 

(RELATMIT)  

 
Dret 

 
● Autonomia, medi ambient, turisme i territori (AMATT)  
● Dret de l'empresa i activitat turística (DEAT)  
● Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual (IPL)  
● Dret del treball i de la seguretat social  
● Dret del Turisme  
● Dret i Noves Tecnologies (CEDIB)  
● Dret Internacional i Dret de la UE  
● Dret patrimonial i empresa (DPAE)  
● Dret Processal Europeu (EurPro)  
● Drets de la personalitat  
● Estudis jurídico-civils (EJC)  
● Grup Interdisciplinar de Drets i Llibertats de les Illes 

Balears (GIDIB)  
● Nova Lex Mercatoria (NLEME)  

 
Economia 

 
● 4MAC- Recerca Turística i Educativa  
● Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)  
● Anàlisi i modelització econòmica  
● Aspectes econòmics i comptables a les entitats de 

l'economia social, entitats sense ànim de lucre i entitats 
del sector turístic  

● Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació (CREI)  
● Ciència de la Decisió  
● Competitivitat, medi ambient i turisme (COMET)  
● Conflicte i Interacció Estratégica (CIE)  
● Direcció i gestió d'empreses i destins turístics  
● Estudis d'història econòmica (GEHE)  
● Governança i Finances Corporatives (GOFICO)  
● Grup de recerca en Economia de les organitzacions 

(GREO)  
● Grup de Recerca en Economia Internacional  
● Grup de recerca en Turisme, Xarxes i Màrqueting 

(TURNETMK)  

https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIBED/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIBED/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIEGP/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIEGP/
https://gresib.uib.cat/
https://gresib.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIPI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIST/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GITMOT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FILOHUMSIDOR/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LITANGLO/
https://relatmit.uib.cat/
https://relatmit.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/AMATT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DEAT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/IPL/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DETSSUIB/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DRETTURI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CEDIB/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DINEUROP/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DPAE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EurPro/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DRETSPER/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EJC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIDIB/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GIDIB/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/NLEME/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/4MAC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/AEIT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ANMODECO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECOCOMTU/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECOCOMTU/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECOCOMTU/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CREI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CIENDECI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/COMET/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CIE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DIREGEST/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GEHE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GOFICO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREO/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECONOINT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TURNETMK/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TURNETMK/
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● Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP)  

 
Estudis del 
Passat: Historia i 
Arqueologia  

● ArqueoUIB  
● Civitas  
● Estudis medievals (GRESMED)  
● Grup d'estudi de la cultura, la societat i la política al món 

contemporani  
● Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós 

(CPAR)  
● Institucions i Societat a l'Època Moderna (ISEM)  
● Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI)  

 
Ment, 
Llenguatge i 
Pensament 

● Anàlisi filosòfica i coneixement científic  
● Bilingüisme i Adquisició de l'Espanyol (BASLA)  
● Biolingüística  
● Estudis culturals britànics i comparatius: identitats i 

representació (BRICCS)  
● Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari 

filosòfic i educatiu (FORMVOC)  
● Grup d'Estudis i Edició de Manuscrits (GESEM)  
● Grup de recerca en anàlisi lingüística (GRALing)  
● Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears 

(GREIB)  
● Grup de recerca en Filosofia Pràctica (PRAXIS)  
● Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)  
● Grup de recerca en Literatures Ibèriques i 

Iberoamericanes (GRINLIBE)  
● Grup de recerca sobre el pensament científic i filosòfic 

modern i contemporàni (F&C)  
● Grup de recerca sobre filosofia medieval i moderna 

(GRFMM)  
● Literatura Catalana i Cultura dels segles XIX i XX 

(LITERCAT)  
● Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius 

(LiCETC)  
● Perspectives històriques sobre textos i discurs 

(HIPERTEXT)  

 
Producció 
industrial, 
enginyeria civil i 
enginyeries per 
a la societat 

● Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació  
● Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)  
● Grup d'Enginyeria Electrònica (GEE)  
● Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)  

 
Psicologia ● Anàlisi de dades (GRAD)  

● Desenvolupament i Psicopatologia (DEVPSY)  
● Evolució i cognició humana (EVOCOG)  

https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ORP/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Arqueouib/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CIVITAS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRESMED/
https://grupestudidha.uib.cat/
https://grupestudidha.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CPAR/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CPAR/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ISEM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/PAMMI/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/AFICOCIE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BASLA/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BIOLING/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BRICCS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BRICCS/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FORMVOC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FORMVOC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GESEM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRALing/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREIB/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREIB/
https://praxis.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/REGAL/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRINLIBE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRINLIBE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/F_C/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/F_C/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRFMM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRFMM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LITERCAT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LITERCAT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LiCETC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/LiCETC/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/HIPERTEXT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/HIPERTEXT/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CONSTARQ/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ConStruct/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GEE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GREEN/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GRAD/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/DEVPSY/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EvoCog/


 
 

11 
 

● Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge 
(I+DEL)  

● Investigació psicosocial en treball, organitzacions i 
recursos humans  

● Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia Clínica 
(CANCLIP)  

● Neuropsicologia i Cognició (Neurocog)  
● Trastorns mentals d'alta prevalença (TRAMAP)  

 
Tecnologies de 
la Informació i 
de les 
Comunicacions 

● Arquitectura i comportament de sistemes informàtics i 
de comunicacions (ACSIC)  

● Biologia computacional i bioinformàtica (BIOCOM)  
● Comunicacions Mòbils (MCG)  
● Grup de Sistemes Electrònics (GSE)  
● Grup interdisciplinari en SmartCity/Smartdestinations  
● Millora i Innovació en Projectes de Software (MIProSoft)  
● Seguretat i comerç electrònic (SECOM)  
● Sistemes, Robòtica i Visió (SRV)  
● Soft Computing, Processament d'Imatges i Agregació 

(SCOPIA)  
● Tecnologies de la informació multimèdia (TIM)  
● Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVpOeIA) 

 
 

  

https://imasdel.uib.cat/
https://imasdel.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TREBAORG/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TREBAORG/
https://ndpc.uib.cat/
https://ndpc.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/Neurocog/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TRAMAP/
https://acsic.uib.cat/
https://acsic.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/BIOCOM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MCG/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/GSE/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SMARTIG/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SECOM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/SRV/
https://scopia.uib.cat/
https://scopia.uib.cat/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/TIM/
https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
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b) Àrees de coneixement. 

DEPARTAMENT ÀREA DE CONEIXEMENT 
Biologia Biologia Cel·lular 
  Botànica 
  Ecologia 
  Estratigrafia 
  Farmacologia 
  Fisiologia 
  Fisiologia Vegetal 
  Genètica 
  Geodinámica Externa 
  Microbiologia 
  Producció Vegetal 
  Zoologia 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Bioquímica i Biologia Molecular 
  Fisiologia 
  Nutrició i Bromatologia 
  Toxicologia 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts Història Antiga 
  Història Contemporània 
  Història de l'Art 
  Història Medieval 
  Història Moderna 
  Prehistòria 
Ciències Matemàtiques i Informàtica Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
  Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
  Didàctica de la matemàtica 
  Estadística i Recerca Operativa 
  Expressió Gràfica Arquitectònica 
  Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
  Enginyeria Telemàtica 
  Llenguatges i Sistemes Informàtics 
  Matemàtica Aplicada 
Dret Privat Dret Civil 
  Dret Mercantil 
  Dret Processal 
  Dret Romà 
  Filosofia del Dret 
Dret Públic Dret Administratiu 
  Dret Constitucional 
  Dret del Treball i de la Seguretat Social 
  Dret Financer i Tributari 
  Dret Internacional Privat 
  Dret Internacional Públic i Relacions internacionals 
  Dret Penal 
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  Història del Dret i de les Institucions 
Economia Aplicada Economia Aplicada 
  Història i Institucions Econòmiques 
Economia de l'Empresa Comercialització i Recerca de Mercats 
  Economia Financera i Comptabilitat 
  Organització d'Empreses 
Enginyeria Industrial i Construcció Construccions Arquitectòniques 
   Enginyeria Agroforestal 
  Fisioteràpia 
   Enginyeria de la Construcció 
   Enginyeria Mecànica 
  Producció Vegetal 
  Tecnologia Electrònica 
Filologia Catalana i Lingüística General Filologia Catalana 
  Teoria de la literatura 
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica Didàctica de la Llengua i la Literatura 
  Filologia Alemanya 
  Filologia Francesa 
  Filologia Gallega i Portuguesa 
  Filologia Anglesa 
  Filologia Llatina 
  Llengua Espanyola 
  Literatura Espanyola 
Filosofia i Treball Social Antropologia Social 
  Filosofia 
  Filosofia Moral 
  Lògica i Filosofia de la Ciència 
  Sociologia 
  Treball Social i Serveis Socials 
Física Astronomia i Astrofísica 
  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
  Física Aplicada 
  Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
  Física de la Matèria Condensada 
  Física de la Terra 
  Física Teòrica 
  Mecànica de Fluids 
  Òptica 
  Radiologia i Medicina Física 
Geografia Anàlisi Geogràfica Regional 
  Geografia Física 
  Geografia Humana 
Medicina Anatomia Patològica 
  Anatomia i Embriologia Humana 
  Cirurgia 
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  Dermatologia 
  Farmacologia 
  Immunologia 
  Medicina 
  Medicina legal i forense 
  Medicina Preventiva i Salut Pública 
  Obstetrícia i Ginecologia 
  Oftalmologia 
  Otorrinolaringologia 
  Pediatria 
  Psiquiatria 
  Traumatologia i Ortopèdia 
  Urologia 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació Didàctica i Organització Escolar 
  Psicologia Evolutiva i de l'Educació 
Pedagogia i Didàctiques Específiques Didàctica de l'Expressió Corporal 
  Didàctica de l'Expressió Musical 
  Didàctica de l'Expressió Plàstica 
  Educació Física i Esportiva 
  Música 
  Teoria i Història de l'Educació 
Psicologia Metodologia de Ciències del Comportament 
  Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics 
  Psicobiologia 
  Psicologia Bàsica 
  Psicologia Social 
Química Enginyeria Química 
  Química Analítica 
  Química Física 
  Química Inorgànica 
  Química Orgànica 

 


