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PREÀMBUL
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en el seu article 40 punt 2 recull
que «la investigació, sense perjuí de la lliure creació i organització per les Universitats de les
estructures que, per al seu desplegament, es determinen per elles mateixes i de la lliure
investigació individual es portarà a terme, principalment, en grups d’investigació,
Departaments i Instituts Universitaris d’Investigació».
En el seu article 83 punt 1, que fa referència a la capacitat de contractar amb entitats públiques
i privades la realització de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic, així com per al
desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació,
atorga aquesta capacitat, entre d’altres, als «grups d’investigació reconeguts per la Universitat».
Els Estatuts de la Universitat Jaume I, a l’article 140, indiquen que s’haurà de promoure la
creació i manteniment dels grups d’investigació, reconeixent aquells que tinguen un objectiu
comú en les seues investigacions, siga temàtic, territorial, cultural o de qualsevol altra
característica, científica, tècnica o artística, amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència
investigadora. Els grups d’investigació tenen la consideració d’unitats funcionals
d’investigació, i no són centres de la Universitat a efectes administratius ni econòmics.
En l’article 145, els Estatuts indiquen que «La Universitat ha de portar un registre dels grups
d’investigació. Un Reglament propi desplegarà el registre, en el qual han de constar, almenys,
els membres de cada grup, les investigadores i els investigadors principals, el seu historial
cientificotècnic i els camps temàtics d’investigació desenrotllats. Un Reglament, que ha
d’aprovar el Consell de Govern, regularà els aspectes particulars d’estos grups entre els quals
es consideraran especialment els procediments d’integració i modificació.».
Els Departaments i Instituts d’Investigació, com estructures de suport de les activitats
investigadores del seu personal adscrit, no han estat incompatibles en la breu història de l’UJI,
amb el sorgiment dels grups d’investigació, intra o interdepartamentals, com a vertaderes
estructures funcionals que apleguen diferents investigadors entorn a unes línies comunes de
treball, que desemboquen en unes necessitats particulars de recursos.
Així, front a la necessitat de conèixer els grups d’investigació per tal de fer una difusió adequada
en l’entorn social i empresarial de l’activitat investigadora de la Universitat, creix en
importància la necessitat interna de tenir identificades les estructures funcionals bàsiques de la
investigació per al desplegament de polítiques eficaces d’incentiu i assignació de recursos en
aquesta matèria.
L’entorn financer de la investigació, a través dels diferents programes autonòmics, estatals i
europeus, ha evolucionat en els últims anys cap a la utilització d’instruments de finançament
d’estructures estables, en forma de grup d’investigació, de xarxes de grups o de centres de
competència, en detriment del finançament, fins ara clàssic, per projectes.
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Aquests tres factors: projecció externa, informació interna per a la decisió i reestructuració front
a un canvi en la filosofia del finançament de la investigació, fan aconsellable establir una
normativa per la qual la Universitat Jaume I registrarà i reconeixerà els grups d’investigació
com estructures executores de la investigació i gestores de recursos.
El registre de grups es fa amb la intenció de:
● Donar resposta a allò establert per l’article 145 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
● Disposar d’informació real i a temps sobre l’organització de la investigació.
● Dotar de formalitat, i per tant de reconeixement d’interlocució davant les persones
responsables de la gestió universitària, d’aquelles agrupacions d’investigadors que es
produeixen entorn a unes línies determinades de treball i en ús de la seua llibertat
d’investigació.
Sense renunciar a un raonable paper orientador, la present normativa intenta reforçar els
aspectes positius que hom reconeix en un grup d’investigació com ara la qualitat científica,
l’estabilitat i consolidació, el compromís temporal de treball conjunt o la creació de grups amb
suficient massa crítica que els permeta jugar un paper de relleu en l’espai europeu de la
investigació.
Per altra banda, no s’omet que, en l’ampla mesura que permet la llibertat d’investigació del
professorat i que deixa el lleuger paper orientador esmentat, la Universitat Jaume I considera el
registre de grups establert a través d’aquesta normativa l’instrument vàlid d’informació per a
divulgar cap a l’entorn i per a l’establiment de les polítiques de suport a la investigació.
El Consell de Govern va aprovar en la seua sessió 7-2015 una nova escala interna de valoració
dels resultats d’investigació de la Universitat Jaume I amb un triple objectiu: esdevenir la
referència interna per a la mesura dels mèrits científics en els diferents processos de la
Universitat, alinear els criteris de valoració amb els estàndards internacionals i aportar
sensibilitat a la mesura que la qualitat de les aportacions científiques segons l’àrea de
coneixement, tenint en compte els diferents hàbits de disseminació dels resultats de la
investigació.
Degut a que aquesta Escala preveia la incorporació a la Comissió de Seguiment del Registre de
Grups de les competències associades a la seua gestió, la present Normativa incorpora aquestes
noves funcions de la Comissió.
Atès que l’ús de l’Escala ha d’incorporar-se als diferents processos d’avaluació de la
investigació, també es modifica el procés d’avaluació dels grups amb el seu ús prioritari.
Finalment, desprès de l’experiència acumulada durant els darrers anys de vigència de la
normativa de grups d’investigació a la Universitat Jaume I, es proposa una nova redacció amb
l’objecte de millorar la definició de l’estructura dels grups en base a un nucli d’investigadors
experimentats que donen continuïtat i estabilitat al seu funcionament, tot i proporcionant
visibilitat específica al personal investigador en formació i al personal que col·labora amb el
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grup de forma temporal. Addicionalment, es proposa simplificar els mecanismes de gestió dels
diferents processos.
En virtut de tot això, i en l'exercici de les competències atribuïdes en el seus articles 45.26 i
45.31 pels Estatuts d'aquesta Universitat (aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, del
Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló), s'aprova la
present normativa pel Consell de Govern.

CAPÍTOL I
Els grups d’investigació de la Universitat Jaume I i el seu registre
Article 1.
La Universitat Jaume I reconeix el grup d’investigació com la unitat funcional
d’investigació que aplega el personal investigador entorn a unes línies comunes, que
desemboquen en l’ús i gestió d’uns recursos i infraestructures particulars. Aquest
reconeixement no suposa la creació d’una unitat orgànica nova dins de l’estructura de la
Universitat ni l’adjudicació directa de recursos humans o materials.
Article 2.
La denominació del grup haurà de ser clara, específica i relacionada amb les
línies d’investigació pròpies. La denominació no podrà coincidir en més d’un grup i en aquest
cas caldrà establir noms diferencials.
Article 3.
reconeguts.

La Universitat Jaume I estableix un registre públic de «Grups d’Investigació»

Article 4.
Als efectes de la present normativa es defineix EDP com el temps equivalent al
total de la dedicació investigadora i de transferència de coneixement d’un/una investigador/a.
L’EDP total (100%) s’ha d’assignar íntegrament a un o dos grups d’investigació. Si l’EDP
s’assigna a dos grups, com a mínim s’ha d’assignar un 30% a un dels grups.
El personal amb dedicació universitària a temps parcial ha d’assignar el 100% de l’EDP a un
únic grup.
Article 5.
Els òrgans de govern de la Universitat podran bastir les seues polítiques de
suport a la investigació sobre la informació continguda en el registre, a través d’accions
dirigides exclusivament als grups registrats.
Article 6.
Els òrgans de govern podran establir i utilitzar com a criteris positius en
l’establiment de les seues polítiques de suport a la investigació els indicadors d’intensitat de
dedicació, estabilitat, interdisciplinarietat, activitat, productivitat, composició de gènere
equilibrada o altres que es consideren adequats, dels grups d’investigació registrats, així com
recórrer a processos d’avaluació externa per part d’agències acreditades.
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CAPÍTOL II
Personal membre dels grups d’investigació
Article 7.

El personal membre dels grups d’investigació és el següent:

a) Personal investigador: són persones que treballen en la generació de nou
coneixement, tant científic com humanístic, i en la seua transferència a la societat.
a.1 Doctors i doctores, d’entre el professorat pertanyent als cossos docents
universitaris i el personal docent i investigador contractat segons les diferents figures
previstes en la Llei Orgànica 4/2007, amb vinculació sense termini de finalització a
la Universitat Jaume I.
a.2 Doctors i doctores, d’entre el personal docent i investigador contractat amb
finalitat de desenvolupar tasques investigadores segons la Llei Orgànica 4/2007,
amb vinculació temporal a la Universitat Jaume I pel fet d’estar subjecta a termini
de finalització. Investigadors i investigadores de programes “Ramón y Cajal” o
equivalents. Professorat associat de la Universitat Jaume I amb el grau de doctorat.
a.3 Joves doctors i doctores que s’incorporen als grups d’investigació de la
Universitat Jaume I a l’empara de diferents programes de contractació postdoctoral
i personal investigador contractat amb perfil de doctor per al desplegament de
projectes d’investigació científica i tècnica a la Universitat Jaume I. Professorat
emèrit.
b) Personal Investigador en formació en la Universitat Jaume I: són persones que estan
en procés de formació investigadora sota l’empara d’un programa de doctorat de la
Universitat Jaume I.
b.1 Ajudants.
b.2 Personal investigadors amb ajut predoctoral.
b.3 Estudiantat de doctorat.
c) Personal col·laborador: altre personal que treballa en l’execució dels projectes
d’investigació del grup.
c.1 Personal investigador sense perfil de doctor contractat a càrrec d’accions
d’investigació.
c.2 Investigadors/es d’altres institucions que acrediten participació en projectes
d’investigació dirigits per membres del grup.
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c.3 Investigadors/es d’altres institucions pertanyent a una unitat mixta o associada
constituïda amb el grup.
c.4 Personal acadèmic visitant en estada d’investigació igual o superior a 3 mesos,
segons el programa aprovat per resolució de 4 de març de 2015, del Rectorat de la
Universitat Jaume I i modificat per resolució de 30 d’octubre de 2015 del Rectorat
de la Universitat Jaume I.
c.5 El personal d’administració i serveis amb grau de doctor, que demostre
col·laboració prèvia amb el grup, que siga autoritzat pel responsable de la unitat a
què pertanya segons la RLT de la Universitat i les normes dictades per la gerència i
que la seua dedicació al grup d’investigació no supose menyscabament de la funció
que tinga assignada segons la RLT
c.6 Professorat col·laborador honorífic de la Universitat Jaume I. Altre personal
docent i investigador no contemplat en les figures precedents.
Article 8.
Els grups d’investigació seran coordinats per una persona amb dedicació a temps
complet pertanyents a la subcategoria a.1 de l’article 7. Quan el grup estiga constituït per 4 o
més EDPs de la categoria a, s’admetrà la coordinació compartida entre dos investigadors. En el
cas de grups amb coordinació compartida, una de les persones coordinadores n’assumirà la
interlocució. La coordinació tindrà dedicació investigadora única al grup.
Els grups també podran ser coordinats per personal a temps complet pertanyent a la
subcategoria a.2 de l’article 7 sempre que la vinculació laboral amb la Universitat Jaume I siga
de durada igual o superior a 2 anys. Excepcionalment, la Comissió de Seguiment a la que fa
referència l’article 24 podrà autoritzar-ne la coordinació a professorat associat assistencial o
clínic de Ciències de la Salut que estiga prestant serveis en una institució sanitària concertada
amb la Universitat Jaume I.
Article 9.
La pertinença a un grup d’investigació no serà incompatible amb la realització
de treballs científics de caràcter conjunt amb altres grups de la Universitat Jaume I o d’altres
centres d’investigació.

CAPÍTOL III
Compromís d’adscripció
Article 10.
El personal investigador de les figures a.1 i a.2 adquireix un compromís mínim
d’adscripció de 2 anys. Si durant aquest període sol·licita la baixa d’un grup, aquesta es
considerarà improcedent i l’/la investigador/a no podrà disposar dels EDPs alliberats per a
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sol·licitar l’alta o ampliar la dedicació a un altre grup fins que hagen transcorregut 2 anys des
de l’alta.
Article 11.
L’adscripció del personal a un grup no podrà estendre’s més enllà de la
finalització de la seua vinculació amb la Universitat Jaume I.

CAPÍTOL IV
Requisits
Article 12.
Al grup de nova inscripció se li exigirà una avaluació positiva de la capacitat
científica del personal investigador de la categoria a. L’avaluació serà positiva si acredita el
compliment d’almenys un dels dos criteris següents:
a) Un mínim de 3 punts per EDP, considerant la producció científica de l’equip
d’investigació en els 6 anys precedents a la sol·licitud d’alta, en aplicació del
següent barem basat en l’Escala de Valoració dels Resultats d’Investigació a la
Universitat Jaume I:
i. Aportacions de la Categoria A: 2 punts
ii. Aportacions de la Categoria B: 1 punt
b) Una mitjana de 0,5 trams d’investigació vius per EDP de personal susceptible de
sol·licitar-los en l’equip d’investigació.
Els mèrits ressenyats s’assignaran al grup en funció de la dedicació al mateix de cadascun dels
membres.
Article 13.
Per a mantenir la condició de grup registrat caldrà superar cada any l’avaluació
indicada en l’article precedent. Aquells grups que no superen l’avaluació causaran baixa
automàtica del registre, i els membres de l’equip d’investigació no podran sol·licitar de nou
l’alta del grup durant els següents 2 anys. Alternativament, podran sol·licitar l’assignació a un
grup ja existent.

CAPÍTOL V
Procediment de gestió
Article 14.
El vicerectorat amb competències en Investigació serà el competent per a
resoldre les altes, baixes, modificacions i la resta d'incidències d'aquest registre.
Aquest vicerectorat, a través de l’OCIT establirà el contingut específic de la informació que ha
de contenir el registre i els mecanismes de gestió.
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Article 15.
L’alta del grup d’investigació haurà de ser sol·licitada per qui el coordine al
vicerectorat amb competències en Investigació. L’alta de cadascun dels investigadors haurà de
ser ratificada per les mateixes persones interessades.
Article 16.
La incorporació de nous membres al grup serà sol·licitada per qui el coordine i
ratificada pel nou membre.
Article 17.
El canvi en la coordinació s’haurà de comunicar per aquesta al vicerectorat amb
competències en investigació i ser ratificat per acord del personal investigador.
Article 18.
El canvi de dedicació dels membres del grup haurà de ser sol·licitat per aquests,
amb el vistiplau de la coordinació, al vicerectorat amb competències en Investigació.
Article 19.
La baixa de qualsevol membre del grup podrà ser sol·licitada per la persona
interessada al vicerectorat amb competències en Investigació. Si el membre que causa baixa és
el/la coordinador/a, es notificarà la baixa a la resta d’investigadors, perquè en el termini de 15
dies hàbils comuniquen el nom de qui assumisca la coordinació per acord del grup o presenten
les al·legacions que estimen pertinents. El Vicerectorat competent resoldrà que el grup
d’investigació causarà baixa en el registre si cap investigador assumeix la coordinació. En
aquest cas, i tot i que no hagen transcorregut dos anys des de l’alta dels membres, la seua baixa
no es considerarà improcedent.
Article 20.
Unilateralment, la coordinació del grup podrà donar de baixa als membres
inactius. Es considerarà inactiu aquell membre que en els últims 6 anys no acredite almenys un
resultat d’investigació de la categories A o dos de la categoria B de l’Escala de Valoració dels
Resultats d’Investigació a la Universitat Jaume I. Per a efectuar aquesta baixa, la coordinació
haurà de comptar amb el suport d’almenys 2/3 del personal de la subcategoria a.1. En aquest
cas, i tot i que no hagen transcorregut dos anys des de l’alta dels membres, la baixa no es
considerarà improcedent.
Article 21.
Les altes i baixes del següent personal es realitzarà d’ofici a l’inici i finalització
dels seus contractes. L’assignació al grup o grups d’investigació es farà en cada cas segons el
següents criteris:
a) El personal investigador amb ajut postdoctoral s’assignarà al grup o grups del seu
personal tutor.
b) El personal investigador amb ajut predoctoral s’assignarà al grup o grups de la
direcció de la seua tesi. Si la persona que dirigeix la tesi no és Personal Docent i
Investigador de la Universitat Jaume I, es podrà sol·licitar l’adscripció al grup del
seu personal tutor.
c) El personal de la subcategoria c.1 s’assignarà al grup al qual pertany el personal
investigador principal de la seua acció.
Article 22.
Les altes de l’estudiantat de doctorat, del professorat ajudant no doctor i de
personal acadèmic visitant es podran sol·licitar en cada cas segons el següents criteris:
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a) El professorat ajudant no doctor i l’estudiantat de doctorat podrà sol·licitar
l’adscripció al grup o grups de la direcció de la seua tesi. Si la persona que dirigeix
la tesi no és Personal Docent i Investigador de la Universitat Jaume I, es podrà
sol·licitar l’adscripció al grup del seu personal tutor.
b) El personal acadèmic visitant podrà sol·licitar l’adscripció al grup al qual pertanya
el personal investigador que l’haja convidat.
Article 23.
La baixa del grup d’investigació haurà de ser sol·licitada per la coordinació al
vicerectorat amb competències en Investigació, amb la ratificació de tots els investigadors.

CAPÍTOL VI
Seguiment
Article 24.
S’estableix una comissió de seguiment del registre, presidida pel vicerectorat
amb competències en investigació, que serà elegida pel Comissió d’Investigació i Doctorat, a
proposta de la comissió d’Investigació entre els seus membres.
Article 25.

Són funcions de la comissió de seguiment del registre:

a) L’avaluació i control dels grups inscrits en el registre.
b) Informar i assessorar el vicerectorat amb competències en investigació en la
interpretació de la present normativa i del seu desenvolupament.
c) Seguiment de la l’aplicació de l’Escala de Valoració dels Resultats d’Investigació i
impuls del seu ús:
a. Proposar a la Comissió d’Investigació modificacions de l’Escala
b. Categorització d’editorials a criteri propi o a sol·licitud de les persones
interessades
c. Revisió anual de la llista d’editorials
d. Elaboració i manteniment d’una llista de bases de dades orientativa per a la
classificació de revistes científiques en la categoria C.
e. Resolució de dubtes en l’aplicació de l’Escala
f. Decisió sobre caràcter científic o docent d’aportacions
Article 26.
El vicerectorat amb competències en Investigació informarà anualment a la
Comissió d’Investigació i Doctorat dels canvis soferts al registre.
Article 27.
La coordinació del grup d’investigació serà responsable de la validació de la
informació continguda en el registre i de la informació emprada per a elaborar els indicadors
que hi pogueren associar-se.
Article 28.
El vicerectorat amb competències en Investigació serà competent per a resoldre
en casos de controvèrsia relacionats amb el registre. Així mateix, i de manera excepcional i
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justificada, podrà admetre de nou al registre als membres que hagen causat baixa improcedent,
una vegada escoltada la comissió de seguiment.

CAPÍTOL VII
Autorització de la signatura de contractes via art. 83 LOU pels grups d’investigació
Article 29.
La signatura de contractes per part de la coordinació de grup d’investigació
requereix l’autorització del rector o rectora de la Universitat. Si transcorren 20 dies hàbils des
de la sol·licitud al rector o rectora sense que s’haja obtingut resposta, l’autorització s’entendrà
tàcitament concedida.
Article 30.
L’autorització s’ha de sol·licitar mitjançant el model que amb aquest fi habilite
l’OCIT, on s’explicite, com a mínim, el personal participant i la distribució de pressupost.
Article 31.
El vicerectorat amb competències en investigació, a través de l’OCIT,
assessorarà el rector o rectora en l’aplicació d’aquest article. El rector o rectora, en aquest sentit,
pot sol·licitar al vicerectorat amb competències en investigació els informes que crega
necessaris.
Article 32.
Els contractes que no hagen sigut autoritzats pel procediment establit en el
present capítol no seran considerats vàlids per la Universitat Jaume I.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.
Aquells aspectes continguts en aquesta normativa en matèria de requisits referits
a períodes temporals, s’hauran de ponderar tenint en compte els períodes que el personal
investigador es trobe en situacions que no s’hagen de computar conforme a allò que estableix
la legalitat vigent, especialment en els àmbits de salut, conciliació laboral i familiar, i d'igualtat
d'oportunitats.
Segona.
El sistema que estableix la disposició transitòria segona s’emprarà per a les
avaluacions anuals en els anys 2018 i 2019.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
S’estableix un període transitori de 2 mesos, a partir de l’aprovació de la present
normativa, en el qual els grups d’investigació podran introduir les modificacions que calguen
per a adaptar-se a les disposicions de la normativa.
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Segona.
Finalitzat aquest període, l’equip d’investigació de cada grup serà sotmés a
avaluació de la seua capacitat científica. L’avaluació serà positiva si acredita el compliment
d’almenys un dels dos criteris següents:
a) Un mínim de 3 punts per EDP, considerant la producció científica de l’equip
d’investigació en els 6 anys precedents a la sol·licitud d’alta, en aplicació del
següent barem basat en l’Escala de Valoració dels Resultats d’Investigació:
i. Aportacions de la Categoria A: 2 punts
ii. Aportacions de la Categoria B: 1 punt
iii. Aportacions de la Categoria C: 0,5 punts
b) Una mitjana de 0,5 trams d’investigació vius per EDP de personal susceptible de
sol·licitar-los en l’equip d’investigació.
Els mèrits ressenyats s’assignaran al grup en funció de la dedicació al grup de cadascun dels
membres.
En cas de no superar l’avaluació, serà d’aplicació allò contemplat en l’article 13.

DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern.
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