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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_GIUV018_04022019 
Dades del registre 04.02.2019| 3964 
 
 
 
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 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 29 
de gener de 2019, respecte de la inscripció dels grups identificats a l’annex 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 
exprés 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, 4 de febrer de 2019 
 
La rectora 
PD El Vicerector d’Investigació 
[Resolució del Rectorat de 5 de juliol 2018 (DOCV 09.07.2018)] 
 
 
 

  

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/09/pdf/2018_6667.pdf
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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 Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
• 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 

RELACIÓ DELS GRUPS INSCRITS AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
Referència de la resolució: RESINS_GIUV018_04022019 
Dades del registre: 04.02.2019 | 3964 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 
Tipus d’estructura: Grup d’Investigació 
Acrònim: INV_GIUV13 
Arrel de l’identificador: GIUV2017, GIUV2018  
 
DADES DELS 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 

GIUV2017-384 605219 NETCOMPVAL 

Colaboración empresarial y redes 
empresariales: perspectiva contractual, 
societaria,IPR, concursal y derecho de la 
competencia 

Col·laboració empresarial i xarxes emprsarials: 
perspectives contractuals, societaria, IPR, concursal i 
dret de la competència 

Business collaboration and business networks: contractual, 
corporative, IPR, bankruptcy and competition law 
perspectives Ruiz Peris, Juan Ignacio 

GIUV2017-390 661417 EDi Educación y Diversidad LGTBIQ+ Educació i Diversitat LGTBIQ+ Education and Diversity LGTBIQ+ Oltra Albiach, Miquel Angel 

GIUV2017-391 677839 ITA Investigación tributaria aplicada Invetigació tributària aplicada Applied tax investigation Juan Lozano, Ana Maria 

GIUV2017-393 703821 I'TOC 
Investigación y Tratamiento de Obsesiones y 
Compulsiones Investigació i tractament d'obsesions i compulsions Research and Treatment of Obsessions and Compulsions Belloch Fuster, Desamparados 

GIUV2017-394 706590 SISCON Química Cuántica de Sistemas Conjugados Química Quàntica de Sistemes Conjugats Quantum Chemistry of Conjugated Systems Milian Medina, Begoña 

GIUV2017-395 707378 PALPALPAL 

Grupo de investigación en Paleontología y 
Paleogeografía de invertebrados, vertebrados y 
vegetales del paleozoico 

Grup d'investigació en Paleontologia i Paleogeografia 
d'invertebrats, vertebrats i vegetals del paleozoic 

Research group on Palaeozoic Palaeontology and 
Palaeogeography of invertebrates, vertebrates and plants Valenzuela Rios, Jose Ignacio 

GIUV2017-396 710047 CARMASA Grupo de Síntesis Asimétrica grup de síntesi asimètrica Asymmetric Synthesis Group del Pozo Losada, Carlos 

GIUV2017-398 711898 FROG Fragilidad y Deterioro Cognitivo Fragilitat i deteriorament cognitiu Frailty and cognitive impairment Cauli, Omar 

GIUV2017-401 729216 FuniMAT Materiales Inorgánicos Funcionales Materials Inorgànics Funcionals Functional Inorganic Materials Martí Gastaldo, Carlos 

GIUV2018-406 741821 MIEM Mercado Inmobiliario y Economia Monetaria Mercat Inmobiliari i Economia Monetaria Housign Market and Monetary Economics Sanchis Marco, Manuel 

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/es/servei-investigacio-1285906397400.html
mailto:giuv@uv.es
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Referència Expedient Acrònim Denominació en castellà del grup Denominació en valencià del grup Denominació en anglès del grup Director-a 

GIUV2018-407 742683 GCS Grupo de Climatología desde Satélites Grup de Climatología des de Satèl·lits Climatology from Satellites Group Lopez Baeza, Ernesto 

GIUV2018-408 743392 TREMM 
Transformaciones Regio y Estereoselectivas: 
Métodos y Mecanismos 

Transformacions Regi i Estereoselectives: Mètodes i 
Mecanismes 

Regio and Stereo-Selective transformation: Methods and 
Mechanisms Gonzalez Nuñez, Maria Elena 

GIUV2018-409 743790 MEDCOSVAL 
Cambio ambiental y acción antrópica en 
llanuras costeras mediterráneas 

Canvi ambiental i acció antròpica en planas costaneres 
mediterrànies 

Environmental change and human action in Mediterranean 
coastal plains Carmona Gonzalez, Pilar 

GIUV2018-411 746042 PROMEDyA 
Predicción y Optimización bajo incertidumbre: 
Modelos estocásticos dinámicos y aplicaciones 

Predicció i Optimització sota incertesa: Models 
estocàstics Dinàmics i Aplicacions 

Prediction and Optimization under uncertainty: dynamic 
stochastic models and applications Bermudez Edo, Jose Domingo 

GIUV2018-413 758475 INMUNOFARM Inmunofarmacología Vascular Immunofarmacologia Vascular Vascular Immunopharmacology Sanz Ferrando, Maria Jesus 

GIUV2018-415 762033 eCompleX Economía y Complejidad Economia i Complexitat Economics and Complexity Hernández Carrión, José Rodolfo 

GIUV2018-416 763313 FIPTEO 

Grupo de investigación en Fisiopatología, 
prevención y tratamiento de enfermedades 
oculares 

Grup d'investigació en Fisiopatologia, prevenció i 
tractament de malalties oculars 

Research group on Physiopathology, prevention and 
treatment of eye diseases Ortega Valero, Angel Luis 

GIUV2018-418 767983 INSTECH 
Tecnología instruccional: Diseño de entornos de 
aprendizaje efectivos 

Tecnologia instruccional: Disseny d'entorns 
d'aprenentatge efectius 

Instructional Technology: Designing effective learning 
environments Garcia Ros, Rafael 

GIUV2018-419 771929 ALBAPB 
Aplicaciones de las levaduras en biocatálisis y 
otros procesos biotecnológicos 

Aplicacions dels llevats en biocatàlisis i altres 
processos biotecnológics 

Yeast applications in biocatalysis and other biotechnological 
processes Olmo Muñoz, Marcel.Li Del 

GIUV2018-420 772229 GESADA 
Grupo de estudio del sustrato anatómico del 
dolor y la analgesia 

Grup d'estudi del substrat anatòmic del dolor i 
l'analgèsia 

Group of study of the anatomical substrate of pain and 
analgesia Valverde Navarro, Alfonso Amador 

GIUV2018-421 773706 GIAVAL Grupo Investigación Anatomía Valencia Grup Investigació Anatomia València Valencia Anatomy Research Group Sanchis Gimeno, Juan Alberto 

GIUV2018-422 776970 BIDISCO 

Consumo intensivo de alcohol (solo o en 
policonsumo con cannabis): memoria y 
respuesta de estrés. 

Consum intensiu d'alcohol (sol o en policonsum amb 
cànnabis): memòria i resposta d'estrès. 

Binge Drinking (alone or in polydrug with cannabis): memory 
and stress response. Vinader Caerols, Concepcion 

GIUV2018-423 779594 SBYBI 
Biología de sistemas en levaduras de interés 
biotecnológico Biologia de sistemes en llevats d'interès biotecnològic Systems Biology in yeasts of biotechnological interest Barrio Esparducer, Eladio 

GIUV2018-424 780912 AGREFA Agresión y Familia Agressió i Família Aggression and Family Cerezo Jiménez, M. Ángeles 

GIUV2018-425 781115 CORPLING Lingüística de corpus: Desarrollos y aplicaciones Lingüística de Corpus: desenvolupaments i aplicacions Corpus Linguistics: developments and applications Gregori Signes, Carmen 

 

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