
 

  
 

 
REGLAMENT PEL QUAL ES DESENVOLUPA EL PROCEDIMENT PER A LA  

CREACIÓ D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ  
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, després d’establir en l’article 

40.1 que la investigació es un dret i un deure del personal docent i investigador de les 

universitats, d’acord amb els fins generals de la universitat, i dins dels límits establerts 

pel ordenament jurídic, disposa en el número 2 del mateix article que, sense perjudici de 

la lliure creació i organització per part de les universitats de les estructures per 

desenvolupar-la que aquestes institucions determinen, i de la lliure investigació 

individual, la investigació es durà a terme, principalment, en grups de recerca, 

departaments i instituts universitaris d’investigació. Per altra banda, l’article 2, quan 

configura el dret a l’autonomia universitària, disposa que aquesta comprèn, entre altres 

coses, la creació d’estructures específiques que actuen com a suport a la investigació 

(art. 2.2.c) i qualsevol altra competència que calga per al compliment adequat de les 

seues funcions (art. 2.2.k). 

Així mateix, l’article 144 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que la 

investigació es duu a terme individualment, en grups o unitats d’investigació, 

departaments, instituts universitaris d’investigació o en altres centres o estructures 

propis o mixts entre la Universitat de València i altres organismes, públics o privats, i 

determina que el Consell de Govern després de l’informe de la Comissió d’Investigació, 

ha d’establir, mitjançant un reglament, els requisits mínims per a la constitució de grups 

i d’unitats d’investigació.  

Per altra banda, la trajectòria i el funcionament actual dels instituts universitaris 

d’investigació, així com l’experiència acumulada des de l’aprovació de la normativa de 

creació d’Estructures de Recerca Interdisciplinària (ERI), al juliol del 2006, han mostrat 

que la proposta de creació de nous instituts es veu beneficiada per una experiència 

prèvia de grups interdisciplinaris, la qual permet avaluar el projecte d’institut tenint en 

compte els resultats obtinguts durant un període previ de treball conjunt.  
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El present Reglament pretén establir el marc per a la creació dels grups d’investigació de 

la Universitat de València, el procediment per a la tramitació de les propostes de creació 

d’ERIs i instituts universitaris d’investigació, en tant que estructures integrades per grups 

d’investigació, i la creació i manteniment del Registre d’estructures d’investigació de la 

Universitat de València.   

Així doncs, a proposta de la Comissió d’Investigació, reunida en sessió de 22 de març de 

2013, el Consell de Govern, aprova el següent reglament pel qual es desenvolupa el 

procediment per a la creació d’estructures d’investigació de la Universitat de València i 

es crea el Registre d’aquestes. 

 

 

CAPÍTOL I  

Grups d’investigació de la Universitat de València  

 

Article 1. Concepte 

Els grups d'investigació són estructures bàsiques d'organització i desenvolupament de 

l'activitat investigadora, resultat de la agrupació d'investigadors, lliure i voluntària, per 

raons de coincidència estable en els seus objectius, infraestructures i recursos, 

compartits entorn d'unes línies d'investigació comunes, afins o complementàries amb 

compromís temporal d’estabilitat, consolidació i treball conjunt, i capacitat de 

finançament sostenible. 

 

Article 2. Inscripció al Registre  

Per a sol·licitar la inscripció al Registre d’Estructures d’Investigació de la Universitat de 

València com a grup d’investigació, caldrà acreditar l’activitat investigadora mitjançant 

els curricula dels tres últims anys de tots els seus membres en la aplicació de gestió de 

la recerca (GREC).  

Excepcionalment, la Comissió d’Investigació podrà valorar la inscripció fins i tot en el cas 

que algun investigador no complisca la condició establerta en el paràgraf anterior.  

Amb aquesta finalitat, periòdicament, i, almenys una vegada l’any, el vicerectorat amb 

competències en matèria d'investigació i política científica obrirà un termini per a la 

presentació de sol·licituds per al reconeixement i actualització de grups d’investigació. 
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Els investigadors interessats sol·licitaran la inscripció al vicerectorat amb competències 

en matèria d'investigació i política científica, que, si escau, i amb l’informe previ de la 

Comissió d'Investigació, n’autoritzarà la inscripció al Registre. 

La inscripció al Registre d’un grup d’investigació 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 3. Composició 

Podran ser membres del grup d’investigació les persones pertanyents a les categories 

següents:   

a) PDI a temps complet vinculat estatutàriament o laboralment a la Universitat. Si la 

relació administrativa o laboral no és indefinida pel fet d’estar subjecta a termini de 

finalització, haurà de tenir una durada igual o superior a dos anys.  

b) PDI doctor a temps parcial. Si la relació administrativa o laboral no és indefinida pel 

fet d’estar subjecta a termini de finalització, haurà de tenir una durada igual o superior a 

dos anys.  

c) Professorat honorari 

d) Personal investigador vinculat a la Universitat de València a l’empara de l’Estatut del 

Personal Investigador de la Universitat de València.  

e) Personal investigador extern pertanyent a instituts mixtos de la Universitat de 

València, altres centres d’aquest caràcter o amb els quals la Universitat mantinga una 

relació singular. A aquests efectes, tots els membres del grup hauran de tenir el seu 

currículum actualitzat en GREC.  

Article 4. Col·laboradors 

També podran integrar-se com a col·laboradors del grup d’investigació:  

a) Investigadors d’altres grups. 

b) Investigadors d’altres institucions que participen en projectes d’investigació 

dirigits per PDI de la Universitat de València. 

c) Investigadors visitants amb finançament extern per a realitzar una estada per un 

període ininterromput superior a 6 mesos. 

d) Estudiants de doctorat  

Article 5. Denominació 

Tots els grups hauran d'identificar-se amb un nom que responga als objectius 

d’investigació del grup, d’acord amb les seues línies d'investigació, i que li permeta 
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diferenciar-se d'uns altres de la Universitat de València. La denominació del grup haurà 

de ser clara i específica, sense que puga ser tan general com la d’una àrea de 

coneixement, ni tan àmplia que impedisca el registre d’altres grups. Haurà d’incloure un 

acrònim, així com la traducció a altres idiomes, si s’escau.  

Article 6. Direcció 

La direcció del grup correspondrà a un membre del PDI de la Universitat de València 

amb el grau de doctor i dedicació a temps complet. Correspon a la persona que dirigeix  

el grup representar-lo i coordinar-lo. 

Article 7. Canvi en la direcció del grup d’investigació 

El canvi en la direcció del grup haurà de ser ratificat per acord de la majoria del grup i 

s’haurà de comunicar al vicerectorat amb competències en matèria d’investigació i 

política científica.  

Article 8. De la pertinença a un  grup d’investigació 

Cada investigador podrà pertànyer com a membre a un únic grup d’investigació de la 

Universitat de València. Els investigadors i investigadores de la UVEG que formen part 

d’un grup tindran adscrita tota la seua recerca a aquest grup. 

La pertinença a un grup d’investigació no serà incompatible amb la realització de 

projectes o  treballs científics de caràcter conjunt amb altres grups de la Universitat o 

d’altres centres d’investigació.  

Article 9. Seu del grup d’investigació 

Els grups d’investigació tindran la seu al departament, institut d’investigació o ERI en 

què desenvolupe la seua activitat la persona que dirigeix el grup. 

Article 10. Seguiment i avaluació 

El seguiment i avaluació de l’activitat dels grups d’investigació inscrits al Registre 

d’Estructures d’Investigació de la Universitat de València 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 

d’investigació.  

Els investigadors col·laboradors no es tindran en compte per als processos d’avaluació 

de la memòria d’investigació.  
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Article 11. Dissolució del grup d’investigació  

L’incompliment dels requisits establerts a l’article 2 podrà ser motiu d’exclusió del 

Registre del grup d'investigació, amb audiència prèvia de la persona que dirigeix el grup 

per part de la Comissió d’Investigació.  

 

CAPÍTOL II 

 Estructures de Recerca Interdisciplinària 

Article 12. Concepte  

Les Estructures de Recerca Interdisciplinària (ERI) són estructures internes de la 

Universitat de València, creades per aquesta a l’empara dels articles 144 dels seus 

Estatuts i 2.2.c de la LOU i que, sota la supervisió del vicerectorat amb competències en 

matèria d’investigació i política científica, tenen com a finalitat assolir uns objectius de 

recerca científica, tècnica o artística de caràcter interdisciplinari, que, per les seues 

característiques, no poden ser desenvolupats en el si d’un o diversos departaments, ni 

d’altres estructures existents a la Universitat. 

Article 13. Condicions i requisits 

Les condicions bàsiques que ha de reunir una iniciativa per a considerar la creació d’una 

ERI són: 

a) Presentar un nucli de recerca interdisciplinari que depasse l’àmbit d’una àrea de 

coneixement. 

b) Reunir un nombre significatiu de grups d’investigació multidisciplinaris.  

c) Comprometre’s a assolir els objectius de desenvolupar-se i créixer tant en projectes 

de recerca —individualment i conjuntament— com en projectes de transferència de 

tecnologia o coneixement cap a la societat. En tot cas, la producció científica en GREC 

de cadascun dels grups que integren l’ERI haurà de ser igual o superior a quatre 

vegades la mitjana de l'àrea de coneixement o bé, hauran d’acreditar la realització 

d’accions de transferència de coneixement i innovació de qualitat.   

En cap cas no es tindrà en consideració la creació ni el manteniment d’una ERI 

justificada per activitats docents o com a centre de documentació. 
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Article 14. Iniciativa de creació d’una ERI 

La sol·licitud de creació d’una ERI haurà d’adreçar-se al vicerectorat competent en 

matèria d’investigació i política científica i haurà d’anar acompanyada de la 

documentació següent: 

a) Nom de l’ERI, investigador o investigadora responsable que es proposa, llista de 

grups d’investigació participants en l’ERI i signatura dels membres de cadascun dels 

esmentats grups  

b) Una memòria justificativa de la conveniència de la creació i dels avantatges que 

representa per al foment de la recerca de la Universitat. Caldrà justificar aquesta 

conveniència adduint arguments pels quals la realització de la recerca proposada no es 

pot realitzar en el marc dels departaments com a grup interdisciplinarii. 

c) Un programa de les línies de recerca i un pla d’activitats orientat a objectius per a 

quatre anys. 

d) Una memòria econòmica que especifique les fonts de finançament de què disposa i 

les necessitats que cobreix amb aquests ingressos, i que demostre la capacitat 

d’autofinançament de l’ERI amb fons externs. 

Article 15. Procediment de creació 

La Comissió d’Investigació valorarà les propostes presentades en funció de l’adequació a 

l’objecte de les ERIs i les línies estratègiques de política científica de la Universitat. La 

Comissió d’Investigació pot sol·licitar un informe als departaments implicats i a qualsevol 

expert o experta o òrgan, entitat o centre de recerca, per tal d’avaluar la pertinència de 

la creació de l’ERI. Les propostes seran elevades al Consell de Govern de la Universitat 

de València perquè, si escau, les aprove. 

Article 16. Organització i Funcionament 

Totes les ERI creades per la Universitat de València s’han de dotar d’un reglament de 

funcionament intern que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern i que com a mínim 

preveja: 

a) El nom de l’ERI, els grups de recerca que en formen part i la relació de membres 

investigadors. 

b) La descripció de les activitats i els objectius de l’ERI.  

c) Les normes d’elecció i el funcionament dels òrgans de govern de l’ERI, entre els quals 

obligatòriament hi ha d’haver un responsable o una responsable que la represente. El 
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responsable o la responsable de l’ERI ha de ser un PDI funcionari o contractat doctor de 

la Universitat de València a temps complet. 

Article 17. Finançament 

Les ERIs hauran de ser capaces d’aconseguir finançament extern suficient. 

Article 18. Personal i adscripció investigadora 

Cada investigador o investigadora només pot estar vinculat a una ERI.  

Els investigadors i investigadores de la UVEG que formen part d’una ERI tindran adscrita 

tota la seua recerca a aquesta estructura. 

Article 19. Seguiment i avaluació d’activitats 

Anualment, l’ERI remetrà al vicerectorat competent en matèria d’investigació i política 

científica un informe en què comunique les activitats realitzades, les modificacions sobre 

el programa establert, així com els eventuals canvis en la llista de membres de l’ERI, que 

hauran de ser excepcionals i hauran d’estar clarament justificades en el cas de membres 

amb vinculació permanent a la UVEG. 

Cada quatre anys, l’ERI elaborarà una memòria sobre les activitats desenvolupades i el 

grau de compliment del programa establert. Aquesta memòria ha de servir de base per 

a decidir sobre la continuïtat o no de l’ERI per a un nou període de quatre anys, la 

dissolució de l’estructura o l’inici del tràmit per a conversió en institut universitari 

d’investigació. 

La continuïtat de l’ERI ha de basar-se en la demostració que s’han assolit els objectius 

proposats en la memòria presentada i en el compliment dels requisits a què es refereix 

l’article 13 d’aquest Reglament. L’avaluació es farà a través de la Comissió 

d’Investigació, la qual podrà sol·licitar una avaluació externa quan ho considere 

pertinent. En cas d’informe favorable, es podrà renovar la vigència de l’ERI, per a un 

nou període de quatre anys. En cas d’informe desfavorable, la Comissió d’Investigació 

proposarà al Consell de Govern la dissolució de l’ERI. 

 

CAPÍTOL III 

Instituts universitaris d’investigació 

Article 20. Concepte i àmbit d’aplicació 

Els instituts universitaris d’investigació són centres destinats a la investigació científica i 

tècnica o a la creació artística o a la realització d’accions de transferència de 
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coneixement. Poden organitzar i desenvolupar activitats docents en estudis de doctorat i 

de postgrau en general, i proporcionar l’assessorament tècnic en l’àmbit de llur 

competència. 

Els instituts universitaris d’investigació tenen per objecte camps d’estudis 

multidisciplinaris o interdisciplinaris. No es poden constituir instituts l’objecte dels quals 

coincidesca amb l’àrea o les àrees de coneixement d’un departament de la Universitat.  

Les previsions contingudes en aquest capítol seran d’aplicació a tots els tipus d’instituts 

universitaris d’investigació a què es refereix l’article 52 dels Estatuts de la Universitat de 

València. 

Article 21. Condicions i requisits 

Les condicions bàsiques que ha de reunir una iniciativa per a considerar la creació d’un 

Institut són: 

a) Presentar un nucli de recerca interdisciplinari i que depasse l’àmbit d’una àrea de 

coneixement. 

b) Reunir un nombre significatiu de grups d’investigació multidisciplinaris. 

c) Comprometre’s a assolir els objectius de desenvolupar-se i créixer tant en projectes 

de recerca —individualment i conjuntament— com en projectes de transferència de 

tecnologia o coneixement cap a la societat. En tot cas, la producció científica en GREC 

de cadascun dels grups que integren l’institut haurà de ser igual o superior a cinc 

vegades la mitjana de l'àrea o bé, hauran d’acreditar la realització d’accions de 

transferència de coneixement i innovació de qualitat.  

Article 22. Iniciativa de creació d’un institut d’investigació  

La sol·licitud de creació d’un institut d’investigació haurà d’adreçar-se al vicerectorat 

competent en matèria d’investigació i política científica i haurà d’anar acompanyat de la 

documentació següent: 

a) Denominació i fins de l’institut. 

b) Investigador o investigadora responsable que es proposa, llista de grups 

d’investigació participants en l’institut, i signatura del membres dels esmenats grups  

c) Una memòria justificativa de la conveniència de la creació i dels avantatges que 

representa per al foment de la recerca de la Universitat. Caldrà justificar aquesta 

conveniència adduint arguments pels quals la realització de la recerca proposada no es 

pot realitzar en el marc dels departaments com a grup interdisciplinari. 
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d) Un programa de les línies de recerca i un pla estratègic orientat a objectius a mitjà i 

llarg termini. 

e) Una memòria econòmica que especifique els recursos obtinguts en els darrers cinc 

anys i que demostre la capacitat d’autofinançament de l’institut amb fons externs. 

f) Relació dels recursos humans i materials inicialment adscrits a l’institut i curricula dels 

sol·licitants 

g) Qualsevol altra documentació que siga d’interès per valorar la procedència de 

l’actuació. 

Article 23. Procediment de creació 

La Comissió d’Investigació valorarà les propostes presentades en funció de l’adequació a 

les línies estratègiques de política científica de la UVEG, i, si escau, proposarà l’inici de 

l’expedient. En tot cas, serà preceptiu l’informe d’una agència avaluadora externa.  

L’expedient s’haurà de sotmetre a informació pública de la comunitat universitària al 

llarg d’un mes. Transcorregut aquest termini, el Consell de Govern, emetrà l’informe 

preceptiu, i, si escau, elevarà l’expedient de creació al Consell Social. 

Article 24. Organització i Funcionament 

Tots els instituts universitaris d’investigació creats per la Universitat de València s’han de 

dotar d’un reglament de funcionament intern que haurà d’adequar-se a allò que disposa 

el reglament marc d’instituts universitaris d’investigació aprovat pel Consell de Govern. 

Article 25. Finançament 

Els instituts universitaris d’investigació hauran de ser capaços d’aconseguir finançament 

extern suficient.  

Article 26. Personal i adscripció investigadora 

Cada investigador o investigadora només pot estar vinculat a un institut.  

Els investigadors i investigadores de la Universitat que formen part d’un institut hi 

tindran adscrita tota la seua recerca. Per aquest motiu no es podrà formar part d’un 

institut i d’una ERI de manera simultània. 

Article 27. Seguiment i avaluació d’activitats 

Anualment, l’institut remetrà al vicerectorat competent en matèria d’investigació i 

política científica un informe en què es comuniquen les activitats realitzades, les 

modificacions sobre el programa establert, així com els eventuals canvis en la llista de 
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membres de l’institut, que hauran de ser excepcionals i hauran d’estar clarament 

justificats. 

Cada quatre anys, l’institut elaborarà un pla estratègic i una memòria sobre les activitats 

desenvolupades i el grau de compliment del pla anterior. Aquesta memòria i el 

compliment dels requisits a què es refereix l’article 21 d’aquest Reglament ha de servir 

de base per a la avaluació del institut i per a decidir sobre la continuïtat o per a la 

dissolució d’aquest com a estructura d’investigació. 

 

CAPÍTOL IV 

Registre d’Estructures d’Investigació de la Universitat de València   

 

Article 28. Registre 

Totes les estructures d’investigació incloses en l’àmbit d’aplicació del present Reglament 

i les modificacions que s’hi produïsquen seran inscrites en el Registre d’Estructures 

d’Investigació de la Universitat de València. 

El Registre, sota la dependència del vicerectorat amb competències en matèria 

d’investigació i política científica, tindrà com suport una aplicació informàtica, estarà 

subjecte al règim establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal i s'inclourà en el Fitxer automatitzat de gestió de la 

investigació creat per Resolució de 26 de novembre de 2002 del rectorat de la 

Universitat de València. 

Article 29. Informació del Registre 

El Registre contindrà, almenys, les dades següents: 

 Nom del grup, ERI o Institut 

 Director, directora o responsable de l’estructura 

 Seu 

 Descripció de l’activitat investigadora i objectius cientificotècnics 

 Membres  

 Línees d’investigació en curs i responsables de cadascuna 

 Infraestructures rellevants   

 Capacitat d’oferir serveis  de caràcter cientificotècnic 
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 Aplicacions de les seues capacitats de recerca a la resolució de 

problemes que puguen plantejar les empreses i la societat  en 

general 

En el cas d’ERIs i instituts universitaris d’investigació, relació de grups interdisciplinaris 

que els integren, amb indicació de les seues línies de recerca.  

Article 30. Altes i baixes dels investigadors 

El vicerectorat amb competències en matèria d’investigació i política científica serà el 

competent per a resoldre les altes, les baixes, les modificacions i la resta d'incidències 

d'aquest registre, així com la data a partir de la qual tindran efectes, sense perjudici de 

les competències d'informació i assessorament de la Comissió d’Investigació.  

La incorporació de nous membres o la baixa voluntària de qualsevol membre de 

l’estructura serà sol·licitada per la persona interessada i, en el cas d’incorporació de 

nous membres, ratificada per la direcció del grup, la persona responsable de l’ERI o el 

consell de l’institut. 

L’incompliment sobrevingut per part d'algun membre d'una estructura dels requisits per 

a sol·licitar la inscripció en el registre a què es refereix l'article 2 del present Reglament, 

podrà ser motiu d'exclusió d’aquesta . En aquest cas, la persona que dirigeix l’estructura 

haurà de presentar la sol·licitud davant el vicerectorat competent en matèria 

d’investigació i política científica que, amb audiència prèvia a les persones interessades, 

resoldrà la sol·licitud. 

 
Disposicions addicionals 

 
Primera. La inscripció en el Registre d’Estructures d’Investigació de la Universitat de 

València 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. 

Segona. El personal docent i investigador que ho desitge podrà realitzar la seua 

activitat d'investigació de forma individual.  

Tercera. En el cas de centres mixts amb el Consell Superior d’Investigacions 

Científiques -CSIC-, no seran d'aplicació les previsions contingudes en els articles 22, 23 

i 24 d’aquest Reglament quant a iniciativa, procediment i organització i funcionament. 

No obstant això, serà preceptiu l'informe d'una agència avaluadora externa. 
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Quarta. Es faculta el vicerectorat amb competències en matèria d’investigació i política 

científica per a desplegar aquest reglament. 

Disposició transitòria 

Primera. En el termini de 3 mesos des de l’aprovació del present Reglament, el 

vicerectorat amb competències en matèria d’investigació i política científica procedirà 

d’ofici a la inscripció en el Registre de les ERIs i instituts universitaris d’investigació 

existents a la seua entrada en vigor. 

Segona. En el termini de dos anys des de l’aprovació del present Reglament, les ERIs i 

els instituts universitaris d’investigació existents hauran de complir les condicions 

establertes als articles 13 i 21, respectivament. En cas contrari, la Comissió 

d’Investigació podrà proposar a l’òrgan competent la seua supressió, amb audiència  

prèvia de la persona que dirigisca l’estructura. 

 

Disposició derogatòria 

Queden derogats la Normativa per l'emissió d'informes de la Junta de Govern en el 

procediment de creació d'instituts universitaris aprovada per Junta de Govern en sessió 

de 4 de juliol de 1989, els Criteris de la Junta de Govern per a l'acceptació de propostes 

de creació de nous instituts universitaris aprovats per aquesta en sessió de 25 de juliol 

de 1989 i el Reglament per a la creació d'estructures de recerca interdisciplinar de la 

Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 27 de juliol de 2006. 

 

Disposició final 

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de 

Govern. 
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