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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 5
de desembre 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
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, 18 de desembre 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: 18.12.2017 10:35:54
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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 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.
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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_GIUV012_18122017
18.12.2017 | 58139

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES
Grup d’Investigació
INV_GIUV13
GIUV2016 - GIUV2017

Tipus d’estructura:
Acrònim:
Arrel de l’identificador:

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

GIUV2016-307

400978

NEURESTRES

Neuropsicología del estrés y los procesos cognitivos y
afectivos

Neuropsicologia de l'estrés i els processos cognitius i afectius

Neuropsychology of stress and cognitive and affective processes

González Bono, Esperanza

GIUV2016-319

421217

Medreprod

Células madre aplicadas a la reproducción, viabilidad
embrionaria y receptividad endometrial

Cèl·lules mare aplicades a la reproducció, viabilitat
embrionària i receptivitat endometrial

Stem cells applied to reproduction, embryo viability and
endometrial receptivity

Simón Valles, Carlos Antonio

GIUV2016-325

494626

INTERBIDE

Bioderecho: Grupo de investigación interdisciplinar

Biodret: Grup de recerca interdisciplinar

Biolaw: Interdisciplinary research group

Garcia Ruiz, Carmen Yolanda

GIUV2016-332

517074

PEPL

Parlamentarismo español en el primer Liberalismo

Parlamentarisme espanyol en el primer Liberalisme

Spanish parliamentarism in the first Liberalism

Tormo Camallonga, Carlos

GIUV2016-333

521604

ANIMS

Análisis Numérico, Imágenes, Multirresolución y
Simulación

Anàlisi Numèrica, Imatges, Multiresolució i Simulació

Numerical Analysis, Images, Multiresolution and Simulation

Mulet Mestre, Pep

GIUV2016-335

524466

MIR

Medicina Reproductiva

Medicina Reproductiva

Reproductive Medicine

Pellicer Martinez, Antonio

GIUV2016-337

524697

MINERVA

Infertilidad masculina y viabilidad embrionaria

Infertilitat masculina i viabilitat embrionària

Male infertility and embryo viability

Remohi Giménez, Jose Alejandro

GIUV2016-339

529770

PT_AGE

Grupo de Investigación de Fisioterapia en Procesos de
Envejecimiento, Estrategias Sociosanitarias

Grup d'Investigació de Fisioteràpia en Processos
d'Envelliment, Estratègies Sociosanitàries

Physiotherapy in the Ageing Process, Social and Health Care
Strategies

Igual Camacho, Celedonia

GIUV2016-342

531576

MULTIHURI

Grupo de investigación sobre Derechos Humanos,
Migraciones y Convivencia

Grup d'investigació sobre Drets Humans, Migracions i
Convivència

Research Group on Human Rights, Migration and Living Together

Solanes Corella, Angeles

GIUV2017-348

538755

DERMERFIN

Derecho de los mercados financieros: banca, bolsa y
seguros

Dret dels mercats financers: banca, borsa i assegurances

Financial markets law: banking, securities and insurance

Marimon Dura, Rafael
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Referència

Expedient

Acrònim

Denominació en castellà del grup

Denominació en valencià del grup

Denominació en anglès del grup

Director-a

GIUV2017-350

539330

Gastro

Grupo de Gastroenterología Experimental

Group de Gastroenterologia Experimental

Group of Experimental Gastroenterology

Sastre Belloch, Juan Jose

GIUV2017-351

539561

INCLUSIVE

Instrumentos de protección social pública y políticas
inclusivas

Instruments públics de protecció social i politiques inclusives

Public instruments of social protection and Inclusion Policies

Cardona Rubert, Maria Belén

GIUV2017-358

544135

GIFIME

Grupo de investigación en física médica

Grup d'investigació en Física Mèdica

Research group in medical physics

Cibrián Ortiz de Anda, Rosa María

GIUV2017-361

546024

GEPOLCOM

Grupo de Estudios en Política Comparada

Grup d'Estudis en Política Comparada

Research Group on Comparative Politics

Garcia Rivero, Antonio Carlos

GIUV2017-364

547763

EEFA

Ecuaciones de evolución fraccionarias y su aproximación

Equacions d'evolució fraccionàries i la seva aproximació

Fractional evolution equations and their approximation

Pastor Murcia, Vicente Javier

GIUV2017-369

549137

REDOLi

Grupo de investigación en reconocimiento para la
sostenibilidad

Grup de recerca en reconeixement per a la sostenibilitat

Research group in recognition for sustainability

Ros Lis, Jose Vicente
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