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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 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 4
de maig de 2018, 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.
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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, 28 de maig de 2018
La rectora
PD El vicerector d’Investigació
[Resolució del Rectorat d’11 d’abril 2018 (DOCV de 17 d’abril 2018)]
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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.

Recerca i transferencia  giuv@uv.es

Pàgina 3 de 5

ANNEX
RELACIÓ DELS GRUPS INSCRITS AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Referència de la resolució:
Dades del registre:

RESINS_GIUV014_28052018
28.05.2018 | 22916

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

Grup d’Investigació
INV_GIUV13
GIUV2016 - GIUV2017

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

GIUV2016-323

445502

VIO-STRAT

VIO - STRATEGY Research Group (Estrategias avanzadas
de investigación en violencia familiar y de género)

VIO - STRATEGY Research Group (Estratègies avançades
d'investigació en violència familiar i de gènere)

VIO - STRATEGY Research Group (Advanced research strategies in
family and gender violence)

Gracia Fuster, Enrique

GIUV2016-329

513656

DIVFOREVA

Diversidad y evaluación en la formación a lo largo de la
vida

Diversitat i evaluaciò en la formaciò al llarg de la vida

Diversity and evaluation in lifelong learning

Perez Carbonell, Amparo

GIUV2016-338

525661

GREDUC

Educación, Conocimiento y Emancipación

Educació, Coneixement i Emancipació

Education, Knowledge and Emancipation

Horcas Lopez, Vicent

GIUV2016-341

530388

SALUSEX

Promoción de la salud sexual en población general y con
diversidad funcional

Promoció de la salut sexual en població general i amb
diversitat funcional

Promotion of sexual health in the general population and with
functional diversity

Gil Llario, M.Dolores

GIUV2017-344

537273

TMEIC

Evaluación e intervención psicológica en cognición en
trastorno mental.

Avaluació i intervenció psicològica en cognició en trastorn
mental.

Psychological assessment and intervention in cognition in mental
disorder.

Ruiz Ruiz, Juan C.

GIUV2017-345

537379

EVLA

Estudio de Fenómenos de Violencia en la literatura de
habla alemana

Estudi de fenòmens de violència en la literatura de parla
alemanya

Study of violent phenomena in literature in German language

Jirku , Brigitte

GIUV2017-346

537670

APES

APES. Estudis de Cultura Visual

APES. Estudis de Cultura Visual

APES. Estudis de Cultura Visual

Garcia Mahiques, Rafael

GIUV2017-347

538256

GMDMB

Genética Molecular del Desarrollo y Modelos Biomédicos

Genètica Molecular del Desenvolupament i Models
Biomèdics

Molecular Genetics of Development and Biomedical Models

Paricio Ortiz, Nuria

GIUV2017-352

539666

PR_EMPLOY

Investigación Psicosocial en Empleabilidad y Orientación
e Inserción Laboral de l@s jóvenes

Investigació psicosocial en Empleabilitat i Orientació i
Inserció laboral dels joves

Psycho-social research on Employability, Labour and Occupational
Insertion of Youth

Ramos Lopez, Jose

GIUV2017-353

540244

GEHUMEN

Genética humana y modelos de enfermedad

Genètica humana i models de malaltia

Human genetics and disease models

Molto Ruiz, Maria Dolores
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Referència

Expedient

Acrònim

Denominació en castellà del grup

Denominació en valencià del grup

Denominació en anglès del grup

Director-a

GIUV2017-354

540413

LAP

Literatura, arte y espectáculo

Literatura, art i espectacle

Literature, arts and performance

Monros Gaspar, Laura

GIUV2017-359

545728

ARMAQoL

Modelos explicativos en calidad de vida

Models explicatius en qualitat de vida

Explicative methods in quality of life

Oliver Germes, Maria Amparo

GIUV2017-365

547799

POLISOC

Políticas educativas, interculturalidad y sociedad

Polítiques educatives, interculturalitat i societat

Educational policies, interculturality and society

Fernandez Soria, Juan Manuel

GIUV2017-370

551876

NEUROMOL

Neurobiologia molecular

Neurobiología molecular

Molecular neurobiology

Fariña Gómez, María Isabel
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