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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA LA INSCRIPCIÓ 
AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 
 

Tipus de tràmit: 
Sol·licitud d’inscripció de grups d’investigació en el Registre 
d’estructures d’investigació de la Universitat de València 

Subtràmit Resolució d’inscripció de grups d’investigació 
Destinataris: Personal Docent i Investigador de la UV 
Acrònim: INV_GIUV13 
Referència de la resolució: RESINS_GIUV004_22112016 
Dades del registre 22.11.2016 | 50.360 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
Durant els darrers anys s’han presentat mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de 
València sol·licituds per les que s’instava la inscripció al Registre d’estructures d’investigació de 
la Universitat de València dels grups identificats a l’annex II d’aquesta resolució. 
 
Revisades les sol·licituds presentades fins al 15 de maig de 2015, ateses les modificacions 
realitzades, en el seu cas, pels responsables dels grups en la informació bàsica del mateix i el 
llistat d’investigadors participants i d’acord amb els següents 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 
PRIMER. Tot considerant els antecedents que consten en els expedients electrònics, s’han 
comprovat les dades aportades pels interessats en les seues sol·licituds i la seua adequació 
amb allò previst en els capítols I i IV del Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per 
a la creació d’estructures d’investigació de la Universitat de València. 
 
SEGON. Atesos els informes individuals del grups realitzats pels membres de la Comissió 
d’Investigació de les àrees acadèmiques corresponents en cada cas. 
 
TERCER. Atès l’informe favorable de la Comissió d’Investigació reunida en sessió ordinària el 4 
de novembre de 2016, respecte de la inscripció del grups identificats a l’annex II d’aquesta 
resolució. 
 
QUART. Tot considerant que aquest òrgan és competent per a conèixer i resoldre les qüestions 
plantejades en aquest procediment. 
 
  

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
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RESOL 
 
PRIMER. Acordar la inscripció al Registre d’estructures d’investigació de la Universitat de 
València del grups identificats a l’annex d’aquesta resolució. 
 
SEGON. En execució d’aquesta resolució procedeix inscriure al Registre els grups identificats a 
l’annex. Aquesta resolució es notificarà individualment als directors-es del grups amb esment 
expressa de les dades registrals bàsiques del grup, a més a més de les que consten a l’annex a 
la present resolució. 
 
TERCER. El seguiment i avaluació de l’activitat del grup d’investigació correspon a la Comissió 
d’Investigació, que realitzarà les tasques d’avaluació i supervisió d’acord amb el barem per a 
l’avaluació de la Memòria d’Investigació, basant-se en les activitats d’investigació, les activitats 
de transferència i la capacitat de finançament sostenible que té el grup. Els investigadors 
col·laboradors no es tindran en compte per als processos d’avaluació de la memòria 
d’investigació. 
 
QUART. La inscripció 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. 
 
CINQUÈ. La inscripció representa l’autorització prèvia de cadascuna de les persones que s’hi 
inclouen per a la difusió de grups i investigadors, la seua oferta tecnològica i la seua activitat 
investigadora. 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els Jutjats corresponents, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació d’aquesta resolució. 
 
Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar igualment recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de notificació 
d'aquesta resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que estime procedent. 
 
 
 
València, 22 de novembre de 2016 
 
El rector 
PD La vicerectora d’Investigació i Política Científica 
[Resolució del rector de 6 d’octubre de 2016 (DOCV de 26 d’octubre de 2016)] 
 

  

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/10/pdf/2016_1514.pdf
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ANNEX I 
NORMES APLICABLES 

 
Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d’estructures d’investigació 
de la Universitat de València [Acord 48/2013 del Consell de Govern de la Universitat de 
València] 
• Grups d’investigació: capítol I 
• Registre d’estructures d’investigació: capítol IV 

 
Normes generals de procediment per a la inscripció al Registre d’Estructures d’Investigació de 
la Universitat de València 
 
Estatuts de la Universitat de València 
• Grups d’investigació: article 144 
• Recursos administratius: article 231 

 
Llei orgànica 6/2001 d’universitats 
• La investigació, dret i deure del professorat universitari: article 40 

 
Llei 39/2005 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• De les disposicions sobre els procediment administratiu comú: Títol VI 
• Recursos administratius: Títol V, Capítol II 

 
Llei 29/1998 de la jurisdicció contenciós administrativa 
• Recurs contenciós administratiu: articles 45 i 46. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/login/gestion-tramites-normativa/normativa-1285914447275.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/login/gestion-tramites-normativa/normativa-1285914447275.html
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estatuts/Maig%202013/Text_vigent_Estatuts_maig2013.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
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ANNEX II 

RELACIÓ DELS GRUPS INSCRITS AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
Referència de la resolució: RESINS_GIUV004_22112016 
Dades del registre: 22.11.2016 | 50.360 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 
Tipus d’estructura: Grup d’Investigació 
Acrònim: INV_GIUV13 
Arrel de l’identificador: GIUV2013 - GIUV2014 - GIUV2015 – GIUV2016 
 
DADES DEL GRUPS INSCRITS PER AQUESTA RESOLUCIÓ 
 
Referència Expedient Acrònim Denominació en castellà del grup Denominació en valencià del grup Denominació en anglès del grup Director-a 

GIUV2013-150 173236 VSD 
El valenciano: diacronía, sincronía, teoría gramatical, variantes 
propias, onomástica 

El valencià: diacronia, sincronia, teoria gramatical, variants 
pròpies, onomàstica 

The Valencian language: diachronic, synchronic, grammatical 
theory, variants, onomastics 

Saragossa Alba, Abelard 

GIUV2013-151 173279 TRADCYT Historia y traducción científica y técnica del francés al español 
Història i traducció científica i tècnica del francès a 
l'espanyol  

History and scientific and technical translation from French to 
Spanish 

Pinilla Martínez, María Julia 

GIUV2013-152 172956 UIO Unidad de Oftalmobiología Celular y Molecular Unitat d'Oftalmobiologia Cel·lular i Molecular Celular and Molecular Ophthalmobiology Unit Díaz Llopis, Manuel José 

GIUV2013-156 175700 AHEP Astropartículas y física de altas energías Astropartícules i física d'altes energies Astroparticle and high energy physics 
Furtado Valle, José Wagner 
Tórtola Baixauli, M. Amparo 

GIUV2013-159 177043 GIESA Grupo de Investigación en Epidemiología y Salud Ambiental Grup d'investigació en Epidemiologia i Salut Ambiental Research Group on Epidemiology and Environmental Health Ballester Díez, Ferrán 

GIUV2013-165 177658 NEXT-T2K Física Experimental de Astroparticulas y Neutrinos Física Experimental de Astroparticules i Neutrins Experimental Astroparticle and Neutrino Physics 
Gómez Cadenas, Juan José 
Diaz Medina, José 

GIUV2013-174 181633 SNC 
Grupo de Investigación de Tumores del Sistema Nervioso 
Central 

Grup de Recerca de Tumors del Sistema Nerviós Central Central Nervous System Tumours Research Group Cerdá Nicolás, José Miguel 

GIUV2013-180 183285 IFIC-EHEP Física Experimental de Altas Energías en Colisionadores Física Experimental d'Altes Energies en Colisionadores Experimental High Energy Physics at Colliders 
Fuster Verdú, Juan A. 
Martínez Vidal, Fernando 

GIUV2014-191 193029 IngCrisOrg Ingeniería Cristalina Orgánica Enginyeria Cristal·lina Orgànica Organic Crystal Engineering 
Ramírez de Arellano Sánchez, María 
del Carmen 

GIUV2014-201 236218 GIRHA Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua Grup d'Innovació de Recursos en Història Antiga Resources Innovation Group in Ancient History Seguí Marco, Juan José 

GIUV2014-204 243867 BIOMOL 
Laboratorio de investigación en biomoléculas de aplicación 
agrícola y terapéutica 

Laboratori d´investigació en biomolècules d´aplicació 
agrícola i terapèutica 

Laboratory of research on biomolecules for agricultural and 
therapeutic applications 

Real García, María Dolores 

GIUV2014-205 256372 GESTOR Geoestrategía organizacional, clusters y competitividad Geoestratègia organitzacional, clústers i competitivitat Geo-Strategy organizational, clusters and competitiveness Puig Blanco, Francisco 

GIUV2015-212 270632 CiAlBEx 
Desarrollo de nuevos productos en la industria 
agroalimentaria 

Ciències de l'alimentació basades en l'evidència i 
l'experimentació 

Food sciencies based on the evidence and experimentation Soriano del Castillo, José Miguel 

 

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/es/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
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