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Preàmbul 

Tant la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), en l’article 40.2, com la Llei 1/2003, 

de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), en l’article 22, disposen que la recerca i la innovació 

tecnològica es porten a terme principalment als grups de recerca, als departaments i als centres i instituts de 

recerca.  

En la mateixa línia, l’article 24 de les Normes d’organització i funcionament (NOF) de la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC) estableix que es poden crear centres o instituts de recerca com a instrument de 

recerca de la Universitat a fi de liderar el desenvolupament dels àmbits i línies de recerca als quals la 

Universitat doni prioritat estratègica. Igualment, en l’article 25.3 s’estableix que per a desenvolupar la seva 

tasca, els instituts o centres de recerca es dotaran dels recursos i de la infraestructura adequada per a 

assegurar l’organització operativa de totes les seves activitats, ajustades amb els recursos pressupostaris 

disponibles. Aquesta infraestructura es desenvolupa mitjançant grups de recerca.  

En aquest marc normatiu, la Universitat Oberta de Catalunya estructura la seva recerca en tres pilars 

bàsics:  

 
- Grups de recerca. 

- Instituts i centres de recerca. 

- Estudis i àrees. 

 

Article 1. Definició  

 

S’entén per:  

a) Grup de recerca: estructura bàsica de la recerca universitària integrada per un conjunt d’investigadors i 

personal de suport que comparteixen objectius científics i que desenvolupen, coordinadament, projectes o 

línies de recerca unidisciplinaris o multidisciplinaris i amb interessos comuns.  

b) Institut i centre de recerca: entitat no docent que basa la seva activitat en el desenvolupament de 

projectes d’R+D+I i de transferència del coneixement.  

c) Estudis i àrees: departaments de la Universitat que realitzen activitat d’R+D+I en àmbits científics i tècnics  

 

Article 2. Estructura i requisits per a crear un grup de recerca 

 

2.1. Per al reconeixement institucional d’un grup de recerca cal complir els requisits següents:  

- El grup de recerca ha de tenir un mínim de tres membres, un dels quals ha de ser doctor vinculat 

contractualment a la Universitat.  

- La coordinació del grup ha de recaure en un membre doctor i ha de disposar d’experiència de recerca 

acreditada, com ara de l’AQU.  

- Poden formar part del grup de recerca el personal docent i investigador i el personal de gestió de la 

UOC, com també tècnics de suport a la recerca de la Universitat i personal extern de la Universitat.  

- Els membres del col·lectiu acadèmic i de gestió de la UOC que formin part d’un grup de recerca poden 

pertànyer únicament a un grup de recerca.  

- Els membres del grup han de respondre a una línia de recerca conjunta garantida per mitjà de la 

proposta d’accions futures a realitzar.  
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2.2. Aquests requisits són els mínims per a ser considerat grup de recerca de la UOC. Els instituts i centres 

de recerca de la Universitat poden exigir altres requisits a més d’aquests segons s’expliciti en la 

normativa específica d’aquests instituts i centres.  

2.3. Qualsevol grup de recerca que vulgui ser reconegut per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria 

de reconeixement (SGR) ha hagut de ser prèviament reconegut com a grup de recerca de la UOC per 

part de la Universitat. Igualment, els membres acadèmics que formin part de la sol·licitud del 

reconeixement SGR han de coincidir amb els que constin oficialment en els registres de la UOC. 

Article 3. Criteris i requisits per al reconeixement de grup de recerca 

 

3.1. Per a reconèixer internament un grup de recerca cal presentar una sol·licitud que serà debatuda per la 

Comissió de Recerca i Doctorat de la Universitat. El model de sol·licitud està disponible a l’espai de 

Recerca i innovació del Campus Virtual, i també a la intranet de l’Oficina de Suport a la Recerca i la 

Transferència (OSRT).  

És necessari que hi constin totes les dades, que s’aportin els annexos amb què cal acompanyar la 

sol·licitud i que es compleixin els requisits establerts en aquesta normativa.  

3.2. L’investigador principal del grup ha de presentar la sol·licitud juntament amb una breu memòria en què 

es raoni la conveniència de la constitució del grup i els objectius de recerca que es persegueixen.  

3.3. El Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Recerca i Doctorat, és l’òrgan encarregat d’aprovar 

el reconeixement dels grups de recerca. La Comissió de Recerca i Doctorat de la Universitat vetllarà 

perquè les línies de recerca del grup s’adeqüin als objectius de recerca de la Universitat.  

3.4. A més de l’estructura i requisits detallats en l’article anterior, per al reconeixement d’un grup s’ha de 

tenir en compte el següent:  

a) Visibilitat  

- El grup de recerca ha d’estar present a l’espai d’R+D+I i transferència de coneixement de la UOC 

un cop se n’ha aprovat la condició de grup. Hi han de constar la descripció de l’activitat del grup i 

la descripció de l’activitat individual de cadascun dels membres, tant en la seva activitat de recerca 

com en les línies d’investigació i els serveis que ofereixen.  

- Tot grup de recerca ha de disposar d’un espai web. Aquest pot ser mitjançant el servei de creació 

de webs de grup/individual que ofereix la Universitat, o bé des d’altres plataformes, sempre que es 

garanteixin els requisits establerts en el llibre d’estil de la UOC.  

- Sempre que sigui possible, el grup ha d’evidenciar també altres actuacions de transferència i 

difusió de coneixement. S’entendrà com a acció de transferència la creació de coneixement que és 

disseminat per a la utilització en forma d’innovacions. Les proves que ho evidencien han de 

constar a l’espai d’R+D+I i transferència de coneixement de la UOC, bé com a resultat destacable 

o bé com a cas d’èxit.  

b) Producció científica  

- Tots els membres del grup de recerca han de disposar de l’identificador ORCID.  

- La producció científica generada pel grup de recerca ha d’estar signada com a UOC d’acord amb 

la normativa establerta a aquest efecte.  

- Els membres dels grups han de mantenir actualitzada l’eina de gestió curricular del Portal de 

l’investigador (GIR) amb tota l’activitat de recerca i la producció científica que es generi.  

- La producció científica registrada en el GIR ha de ser validada d’acord amb la Normativa de 

validació de la producció científica de la UOC i serà l’única que es mostrarà en el portal de la 

Universitat i en les memòries que es generin i l’única que ha de computar com a activitat del grup 

de recerca.  
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- En la mesura que sigui possible, la producció científica ha de poder ser publicada en accés obert, 

tal com s’explicita en la Normativa d’accés obert de la UOC.  

- Si es pot publicar en obert, aquesta producció científica ha de ser present al repositori institucional 

O2 i publicar-se des del GIR, tot facilitant-ne la visibilitat en els diversos espais webs.  

c) Finançament dels grups  

- Els grups de recerca s’han d’autofinançar mitjançant convocatòries competitives o contractes i 

convenis externs.  

- Els grups de recerca, no obstant això, poden sol·licitar i rebre ajuts interns dels centres o instituts o 

del programa propi de la Universitat.  

d) Altres consideracions  

- Institucionalment es considera necessari que els grups de recerca reconeguts per la Universitat es 

presentin a la convocatòria de l’AGAUR de reconeixement de grups de recerca emergents i/o 

consolidats.  

- Igualment, és altament recomanable que els grups de recerca reconeguts per l’AGAUR com a 

emergents es presentin a la convocatòria següent per a esdevenir grup de recerca consolidat.  

3.5. En casos excepcionals, la Comissió de Recerca i Doctorat pot proposar resoldre favorablement el 

reconeixement de grup de recerca de la Universitat tot i incomplir parcialment alguns dels requisits 

enumerats en aquest apartat. En aquests casos, l’investigador principal ha de presentar un informe que 

justifiqui els motius de l’incompliment del criteri o criteris que no s’assoleixen. 

Article 4. Avaluació, modificació i extinció dels grups de recerca 

 

4.1. Cada dos anys la Comissió Científica per a la Recerca de la UOC ha de fer una avaluació dels grups de 

recerca a partir d’una memòria d’activitats en què s’inclourà la producció científica, els projectes 

desenvolupats i les accions de visibilitat dutes a terme. En cas que sigui necessari s’ha de buscar un 

expert en els àmbits temàtics dels quals no hi hagi expertesa entre els membres de la Comissió 

Científica per a la Recerca de la UOC. El resultat de l’avaluació del grup i de les recomanacions fetes 

per part de la Comissió Científica per a la Recerca de la UOC s’ha de comunicar a l’investigador o 

investigadora principal del grup.  

Les dades necessàries per a l’elaboració de la memòria s’han de sol·licitar a l’OSRT per a així poder 

conèixer l’autofinançament aconseguit en convocatòries competitives i contractes o convenis externs i, 

també, dades sobre la producció científica generada pel grup i registrada en el GIR.  

4.2. Qualsevol modificació en el nom, característiques o composició d’un grup de recerca ha de ser 

comunicada a la Comissió de Recerca i Doctorat i, si és el cas, validada per la direcció del centre on 

sigui inscrit el grup. Aquesta modificació es considerarà acceptada si en el termini de 30 dies des de la 

presentació de la comunicació no s’indica el contrari. Es pot denegar la modificació si s’incompleix 

algun dels requisits establerts en la present normativa.  

4.3. En el cas que el grup de recerca s’extingeixi per voluntat pròpia, ha de comunicar-ho formalment a la 

Comissió de Recerca i Doctorat, que ho comunicarà al Consell de Govern.  

Disposició transitòria  

Els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria de reconeixement 

(SGR) de l’any 2014, automàticament passen a ser grups de recerca de la UOC. Els seus membres 

acadèmics seran els que constin oficialment en aquest reconeixement. Els grups de recerca que s’han 

presentat a aquesta convocatòria i que formen part dels instituts i centres de recerca de la UOC s’han 

d’adaptar a la normativa específica d’aquests instituts i centres.  

Els grups de recerca que no han presentat la sol·licitud de reconeixement de la Generalitat de Catalunya 

(SGR) a la convocatòria de l’any 2014 disposen de tres mesos, a partir de l’1 de setembre de 2014, per a fer 



Normativa reguladora de l’estructura i funcionament dels grups de recerca a la UOC 

 

6 

 

arribar a la Comissió de Recerca i Doctorat de la Universitat la sol·licitud de ser reconeguts com a grups de 

recerca de la UOC.  

 

Disposició addicional primera. Criteris per a ser reconegut com a grup de recerca 
de l’IN3 

 

Disposició addicional segona. Criteris per a ser reconegut com a grup de recerca de 
l’eLearn Center  

S’ha d’aplicar als grups de recerca de l’eLearn Center la normativa de caràcter general fins que una 

d’específica sigui desenvolupada. 

 

 Supressió de la Disposició addicional primera per l’Acord del Consell de Direcció de la UOC de 

9 de novembre de 2015. 

 

 

 


