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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 2016, 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 10
d’abril 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.
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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, 12 d’abril 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)]
Firmado digitalmente por: UNIVERSITAT DE VALENCIA
Fecha y hora: 12.04.2017 13:53:55
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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.
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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:
Dades del registre:

RESINS_GIUV006_12042017
12.04.2017 | 15591

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES
Tipus d’estructura:
Acrònim:
Arrel de l’identificador:

Grup d’Investigació
INV_GIUV13
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

GIUV2016-302

397640

GRENIC

Grupo de estudios sobre nuevos imaginarios culturales:
espiritualidades, turismo y cuerpo

Grup d'estudis sobre nous imaginaris culturals:
espiritualitats, turisme i cos

Study group new cultural imaginary: spiritualities, tourism and body

Albert Rodrigo, María José

GIUV2015-218

300535

TALIS

Enseñanza y adquisición de competencias solidarias e
interculturales a través de las lenguas y la literatura

Ensenyament i adquisició de competències solidaries i
interculturals a través de les llengües i la literatura

Teaching and acquisition of solidarity and intercultural competences
through languages and literature

Alcantud Díaz, María

GIUV2015-264

384392

EMO-FUNDET

Emoción y lenguaje en el trabajo: La función discursiva
emotiva/evaluativa en diferentes textos y contextos:
Proyecto Persuación

Emoció i llenguatge al treball: La funció discursiva
emotiva/evaluativa en diferents textos i contextos: Projecte
Persuasió

Emotion and language 'at work': The discursive emotive/evaluative
function in different texts and contexts: Project Persuasion

Cabrejas Peñuelas, Ana Belén

GIUV2015-259

384012

METALEXICA

Lexicografía y Lingüística Contrastiva

Lexicografia i Lingüística Contrastiva

Lexicography and Contrastive Linguistics

Calvo Rigual, Cesareo

GIUV2016-268

384526

EDIFICA

Evaluación y divulgación de la ciencia, fomento del
conocimiento de las metodologías de investigación y
comunicación académica

Avaluació i divulgació de la ciència, foment del coneixement
de les metodologies d'investigació i comunicació acadèmica

Evaluation and dissemination of science, promoting knowledge of
research methodologies and academic communication

González Alcaide, Gregorio

GIUV2016-293

392128

EMINA

Grupo de investigación en Educación Emocional en
Infancia y Adolescencia

Grup d'investigació en Educació Emocional en Infància i
Adolescència

Research group on children and adolescents' emotional education

González Barron, M. Remedio

GIUV2016-283

386768

COMMLAB

Laboratorio de Simulación Computacional Multiescala y
Aprendizaje Automático

Laboratori de Simulació Computacional Multiescala

Computational Multiscale Simulation and Machine Learning Lab

Lozano Ibáñez, Miguel

GIUV2015-250

383476

TOSCA

Astrofísica Extragaláctica y Cosmología

Astrofísica Extragalàctica i Cosmologia

Extragalactic Astrophysics and Cosmology

Martínez García, Vicent Josep

GIUV2016-305

399143

LEO

Laboratorio de observación de la Tierra

Laboratori de observació de la Terra

Laboratory for earth observation

Moreno Méndez, José Felicísimo

GIUV2015-241

382716

GESinn

Grupo de Estudios Sociales Intervención e Innovación

Grup d'Estudis Socials Intervenció i Innovació

Social Studies Group Intervention and Innovation

Navarro Pérez, José Javier

GIUV2016-286

387922

ResPediaTu

Grupo de Investigación Traslacional de Tumores Sólidos
Pediátricos

Grup de Recerca Traslacional de Tumors Sòlids Pediàtrics

Translational Research Group on Pediatric Solid Tumors

Noguera Salvá, Rosa

GIUV2015-243

382514

CIRUBUCA

Grupo de Investigación sobre Cirugía Bucal,
Implantología y Rehabilitación Oral

Grup d`Investigació sobre Cirurgia Bucal, Implantología i
Rehabilitació Oral

Research Group in Oral Surgery, Implantology and Oral
Rehabilitation

Peñarrocha Diago, José Miguel

GIUV2015-237

382249

NEUROPHARAD

Neurofarmacología de la adicción

Neurofarmacologia de l'addicció

Addiction neuropharmacology

Polache Vengut, Ana

GIUV2015-256

383850

CECPI

Centro de Estudios sobre Cultura, Poder e Identidades

Centre d'Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats

Center for the Study of Culture, Power and Identities

Rius Ulldemolins, Joaquim

GIUV2015-230

380765

GENTEXT

Grupo de investigación sobre género y (des)igualdad
social y sexual

Grup d'investigació sobre gènere i (des)igualtat social i
sexual

Gender and social/sexual (in)equality research group

Santaemilia Ruiz, José

GIUV2015-234

381686

MITEV

Metabolismo y transporte en vegetales bajo estrés
abiótico

Metabolisme i transport en vegetals sota estrès abiòtic

Metabolism and transport in plants under abiotic stress

Sanz Grau, M Amparo

GIUV2015-235

381520

UCG

Unidad de Cambio Global

Unitat de Canvi Global

Global Change Unit

Sobrino Rodríguez, José Antonio
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Referència

Expedient

Acrònim

Denominació en castellà del grup

Denominació en valencià del grup

Denominació en anglès del grup

Director-a

GIUV2015-245

382857

GENDIGIT

Géneros digitales: análisis de la producción y recepción
lingüísticas

Gèneres digitals: anàlisi de la producció i recepció
lingüistiques

Digital genres: linguistic analysis of production and reception

Suau Jiménez, Francisca Antonia

GIUV2016-312

411547

GIEX-TMAP

Ideaspsychiatry Grupo de Excelencia en Investigación

Ideaspsychiatry Grup d'Excel·lència en Investigació

Ideaspsychiatry Excellence Research Group

Tabares Seisdedos, Rafael

GIUV2016-292

391616

IMPARCLI

Inmunoparasitología y Parasitología Clínica

Immunoparasitologia i Parasitologia Clínica

Immunoparasitology and Clinical Parasitology

Toledo Navarro, Rafael

GIUV2016-300

397093

MIDICO

Migraciones, diversidad y cohesión social

Migracions, diversitat i cohesió social

Migrations, diversity and social cohesion

Torres Pérez, Francisco José

GIUV2016-288

390822

Psicotext

Psicotext

Psicotext

Psicotext

Vidal-Abarca Gamez, Eduardo
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