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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_GIUV011_20112017 
Dades del registre 20.11.2017 | 53642 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
Revisades les sol·licituds presentades mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de 
València per les que s’insta la inscripció al Registre d’estructures d’investigació de la 
Universitat de València dels grups identificats a l’annex II d’aquesta resolució, 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 dels 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 9 
de novembre de 2017, respecte de la inscripció dels 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 dels 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 dels 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, 20 de novembre de 2017 
 
El rector 
PD La vicerectora d’Investigació i Política Científica 
[Resolució del rector de 16 de gener 2017 (DOCV de 27 de gener 2017)] 
 

  

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/27/pdf/2017_434.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 39/2015 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_GIUV011_20112017 
Dades del registre: 20.11.2017 | 53642 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 
Tipus d’estructura: Grup d’Investigació 
Acrònim: INV_GIUV13 
Arrel de l’identificador: GIUV2015 - GIUV2017  
 
 
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 

GIUV2015-258 383994 COPOS 
Grupo de investigación en Fisiopatología celular y 
orgánica del estrés oxidativo y las enfermedades raras 

Grup de recerca en Fisiopatologia cel·lular i orgànica de 
l'estrès oxidatiu i les malalties rares 

Research group on cellular and organic Physiopathology of oxidative 
stress and rare diseases Pallardó Calatayud, Federico 

GIUV2016-321 429524 SGyDF Seguridad global y derechos fundamentales  Seguretat global i drets fonamentals  Global security and fundamental rights  Gonzalez Cussac, Jose Luis 

GIUV2016-322 435550 Polibienestar 
Grupo de Investigación en Políticas de Bienestar Social - 
Polibienestar 

Grupo de Investigació en Polítiques de Benestar Social - 
Polibenestar Polibienestar Research Group - University of Valencia Garcés Ferrer, Jorge 

GIUV2016-326 502612 TCr Teoría Crítica Teoria crítica Critical theory Hernàndez Dobon, Francesc Jesús 

GIUV2016-327 505881 MEDT Teoría de la Densidad Electronica Molecular Teoria de la Densitat Electrònica Molecular Molecular Electron Density Theory Domingo Asensi, Luis Ramon 

GIUV2017-349 539318 TAPEC 
Tecnologías y Arquitecturas para la Percepción por 
Computador 

Tecnologies i Arquitectures per a la percepció per 
Computador Technologies and Architectures for Machine Perception Pardo Carpio, Fernando 

GIUV2017-362 547487 GREP Grupo de elites y partidos  Grup d'elits i partits  Parties and elites group Barbera Areste, Oscar 

GIUV2017-371 552191 Pers@luD Personalidad, aspectos cognitivo-emocionales y salud  Personalitat, aspectes cognitiu-emocionals i salut  Personality, cognitive-emotional aspects and health  Andreu Vaillo, Yolanda 

 

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