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Per acord del Consell de Govern de la Universitat de València de 28 de març de 2013, es va aprovar el
Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d’estructures d’investigació de la
Universitat de València. Al capítol IV d’aquest Reglament es crea i regula el funcionament del Registre
d’Estructures d’Investigació, mentre que l’article 2 estableix que «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».
Així doncs, per tal de donar compliment als esmentats preceptes, aquest Vicerectorat
RESOL
Obrir el termini per a que els grups d’investigació sol·liciten la seua inscripció al Registre d’Estructures
d’Investigació de la Universitat de València (REIUV) i aprovar les normes que regiran el procediment
d’inscripció.
La present resolució entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació a la secció «Recerca i
Transferència» de la pàgina web de la Universitat de València.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats de lo contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l'endemà de la data de publicació d’aquesta resolució a la secció «Recerca i Transferència» de
la pàgina web de la Universitat de València.
Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar 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 publicació d'aquesta resolució a la secció
«Recerca i Transferència» de la pàgina web de la Universitat de València.
Tanmateix, sense perjudici dels recursos esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que
s’estime procedent.

València, 17 de juliol de 2013
El Vicerector d’Investigació i Política Científica
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ANNEX A LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’OBRI EL TERMINI DE SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ DELS GRUPS
D’INVESTIGACIÓ AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
NORMES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
Referència de la resolució:
RES_GIUV001_17072013
1. OBJECTE, ÀMBIT I EFECTES
L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment d’inscripció al Registre d’Estructures
d’Investigació de la Universitat de València (REIUV) dels grups d’investigació de la Universitat de
València (GIUV). La inscripció al REIUV dels GIUV que acomplesquen allò establert als capítols I i IV del
Reglament, es produirà, previ l’informe de la Comissió d’Investigació, en execució de la resolució final
d’aquest procediment. Aquesta inscripció no suposarà la creació d’una unitat orgànica nova dins de
l’estructura de la Universitat ni l’adjudicació directa de recursos humans o materials.
2. FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
a) Podran demanar la inscripció al REIUV els directors i les directores dels GIUV, que pertanyent a la
plantilla de professorat de la UV, estiguen en possessió del grau de doctor i doctora, i tinguen dedicació
a temps complet, o siguen personal investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques
per a la incorporació de doctors o del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats
de la Universitat de València.
b) Cap investigador i investigadora no podrà pertànyer com a membre a més d’un GIUV, sense perjudici
que puga integrar-se com a col·laborador i col·laboradora d’altres GIUV. Els i les membres d’un GIUV
tindran adscrita tota la seua recerca a aquest. La pertinença a un GIUV no serà incompatible amb la
realització de projectes o treballs científics de caràcter conjunt amb altres grups GIUV o d’altres centres
d’investigació.
c) Els i les sol·licitants i els i les membres dels GIUV hauran de tenir degudament actualitzat en l’aplicació
CURRICUL@ de GREC els seus currículum vitae corresponents als darrers tres últims anys.
d) Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, hauran de presentar-se
mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València, on es trobarà disponible el formulari adient.
e) Les dades dels GIUV que es demanaran al formulari són les següents:
1.

IDENTIFICACIÓ
Denominació en castellà, anglès i valencià | acrònim | descripció de l’activitat investigadora | objectius
cientificotècnics | pàgina web | adscripció | participació en altres estructures

2.

CLASIFICACIONS (Referides a les activitats del grup en el seu conjunt)
ANEP | UNESCO | CNAE

3.

COMPOSICIÓ
Investigador responsable | persona de contacte | membres i col·laboradors de l’equip | (+ dades
complementàries)

4.

CAPACITATS
4.1. Línies d’investigació
4.2. Activitats
4.3. Recursos e infraestructures rellevants
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f) No es demanarà cap documentació acreditativa en el moment de formalitzar les sol·licituds. No
obstant, es faculta a l’òrgan instructor per a requerir l’aportació, si escau, de la documentació escaient
als efectes d’allò previst a la lletra a) de l’apartat 3 d’aquestes normes.
g) El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert durant tot l’any. Periòdicament el
vicerectorat d’Investigació i Política Científica, previ informe de la Comissió d’Investigació, resoldrà les
sol·licituds. La primera d’aquestes resolucions inclourà les sol·licituds d’inscripció presentades fins al 30
de setembre de 2013.
3. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
a) De la instrucció del procediment s’encarregarà el Servei d’Investigació, que realitzarà les actuacions
escaients per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades segons les quals s’ha de
pronunciar la resolució.
b) Les comunicacions de totes les actuacions que es realitzen en el procediment es realitzaran a través
dels mitjans electrònics que s'estableixen en aquesta convocatòria, tret d'aquells actes administratius
per als quals es dispose específicament en aquestes normes un mitjà distint.
c) Per qualsevol comentari o consulta que desitge formular als gestors del procediment al voltant
d’aquestes normes o els tràmits administratius pot escriure a l’adreça electrònica giuv@uv.es.
d) Així mateix, per a ajudar-nos a millorar, li agrairíem que ens informara sobre qualsevol problema
tècnic observat durant l’ompliment del formulari o durant l’ús de la Seu Electrònica a l’adreça
electrònica entreu@uv.es.
4. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
a) Finalitzat el procés de revisió, la concessió o la denegació de les sol·licituds d’inscripció al REIUV es
realitzarà, tenint en compte els requisits establerts al Reglament i previ informe de la Comissió
d’Investigació, per resolució del vicerectorat d’Investigació i Política Científica.
b) La resolució de concessió es notificarà als sol·licitants i es publicarà a la secció «Recerca i
Transferència» de la pàgina web de la Universitat de València.
c) Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors, exhaureixen la via administrativa, i contra
elles, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les
dicte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució.
També 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 de la resolució.
Tanmateix, sense perjudici dels recursos esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que
s’estime procedent.
5. SEGUIMENT I CONTROL
El seguiment i avaluació de l’activitat dels GIUV inscrits al REIUV 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.
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6. PROTECCIÓ DE DADES
a) Les dades personals subministrades quedaran incorporades al fitxer automatitzat de gestió de la
investigació, creat per Resolució de 26 de novembre de 2002 del Rectorat de la Universitat de València,
de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la esmentada llei.
b) La informació obtinguda serà processada per a la gestió de les sol·licituds presentades.
c) La inscripció dels GIUV representarà 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.
d) Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret
1720/2007 i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la
integritat de la informació.
e) Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en
compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, davant de
Universitat de València
Servei d’Investigació
Av. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell 2
46010 València

Av. Blasco Ibàñez, 13 - Nivell 2  46010 València  Telf. 96 386 40 39  Fax 96 398 30 21
Recerca i transferència  servei.investigacio@uv.es

Pàgina 4 de 4

