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De acordo co previsto no artigo 226 da devandita
lei e nos estatutos da axencia, aprobados polo
Decreto 213/2007, do 31 de outubro, os seus órganos directivos son o/a director/a e o Consello Executivo, como órgano de dirección e control, do que forman parte catro vogais en representación da comunidade autónoma.
En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta
do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, e logo de deliberación do Consello
da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e
catro de setembro de dous mil nove,
DISPOÑO:
Artigo único.-Designar a Ignacio Cerrada Gonzalo
como vogal do Consello Executivo da Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística.
Lugo, vinte e catro de setembro de dous mil nove.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 24 de setembro de 2009 pola que
se establecen as bases para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das
axudas correspondentes a diversas accións
de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan Galego
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica-Incite (2006-2010)
para o ano 2009, e se procede á súa convocatoria.
A Constitución española, no seu artigo 44.2º, obriga
os poderes públicos a promover a ciencia e a investigación científica e técnica en beneficio do interese
xeral. Ademais, establece no artigo 149.1º.15 que o
fomento e a coordinación da investigación científica e
técnica son competencia exclusiva do Estado.
O Estatuto de Galicia recolle no seu artigo 27.19º
que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia do fomento da cultura e da investigación en Galicia, sen prexuízo do establecido no
artigo 149.2º da Constitución.
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A Lei 12/1993, do 6 de agosto, de fomento de
investigación e desenvolvemento tecnolóxico de
Galicia, no seu artigo 1º, establece como obxectivo
xeral o fomento da investigación científica e a innovación tecnolóxica para promover o desenvolvemento económico, social e produtivo de Galicia. Como
unha ferramenta encamiñada ao logro deste obxectivo, a citada lei, no seu capítulo II, crea o Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico.
O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do
21 de setembro de 2006, aprobou o Plan Galego de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica-Incite (2006-2010).
De acordo coa referida Lei 12/1993, do 6 de agosto, o Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica-Incite (en diante, PGIDIT-Incite) está integrado por tres tipos de programas: os programas horizontais, os programas xerais e
os programas sectoriais. Dentro dos programas horizontais, o PIGIDIT-Incite (2006-2010) conta con
tres programas: o de recursos humanos (RHS), o de
articulación do sistema galego de innovación (ART)
e o de comunicación e sensibilización social (CSS).
Estes programas tratan de contribuír á mellora do
sistema galego de innovación incidindo na cooperación entre todos os axentes. Constitúen o corazón do
PGIDIT-Incite, e por tanto os alicerces en que deben
pivotar todas as actuacións que selectivamente
deben incidir no desenvolvemento dos sectores económicos en que se deben focalizar as prioridades.
Pola súa banda, o Programa de recursos humanos
(RHS) ten o propósito de definir unha carreira científica que posibilite a formación e consolidación dos
investigadores e investigadoras, e lles permita a
integración estable dentro do sistema galego de
I+D+i. Entre os seus obxectivos están:
-Incrementar os recursos humanos dedicados a
actividades de I+D+i, tanto en número como en
especialización, nas áreas de maior interese.
-Fomentar a formación de doutores e consolidar a
formación posdoutoral.
-Fomentar a formación de tecnólogos e axentes de
innovación.
-Formar técnicos de apoio á investigación, así
como incorporar xestores de innovación e técnicos
de apoio ao sistema de I+D+i.
-Incrementar as estadías de investigadores e
investigadoras de Galicia en centros de investigación de fóra da comunidade autónoma para a súa formación e desenvolvemento da carreira científica.
O Programa de recursos humanos (RHS) basea as
súas actuacións e instrumentos:
-No desenvolvemento da carreira investigadora en
todas as etapas, definindo un itinerario lineal desde
a formación dos investigadores e investigadoras ata
a súa consolidación no sistema, e dotando de instru-

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
mentos de axuda cada unha das etapas (predoutoral,
posdoutoral, incorporación e consolidación).
-No desenvolvemento dunha liña de apoio á investigación mediante a formación e incorporación de
tecnólogos e axentes de innovación, definindo un itinerario lineal desde a súa etapa de formación ata a
súa consolidación no sistema, e dotando de instrumentos de axuda cada unha das etapas (formación,
incorporación e consolidación).
-Favorecer a mobilidade do persoal de I+D+i tanto entre sectores como entre institucións.
Ben que nos decretos de estrutura orgánica de diferentes consellerías se lles outorga a estas a participación en diferentes aspectos sobre competencias no
fomento da investigación sectorial, por mor da necesidade de coordinación, vertebración e transversalidade
que ten a Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, nace a Comisión Interdepartamental de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, CICETGA,
creada na Lei 12/1993, no seu artigo 11.1º e regulada
polo Decreto 14/2006, do 26 de xaneiro.
No artigo 15º do Decreto 324/2009, do 11 de xuño,
polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, indícase que á
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación lle corresponde a ordenación, planificación, coordinación, execución e seguimento das
competencias en materia de fomento da investigación que ten atribuídas a Comunidade Autónoma de
Galicia en virtude do establecido no artigo 27.19º do
Estatuto de autonomía de Galicia, na Lei estatal 13/1986, do 14 de abril, de fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica, e na
Lei galega 12/1993, do 6 de agosto, de fomento de
investigación e desenvolvemento tecnolóxico de
Galicia; así como a elaboración, xestión, coordinación e control do Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.
Polo que antecede, esta consellería
DISPÓN:
Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.
1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas
que se rexerá a concesión das axudas da Dirección
Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
da Consellería de Economía e Industria correspondentes a diversas accións de formación de investigadores e
tecnólogos, do Programa de recursos humanos (RHS)
do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e
Innovación Tecnolóxica-Incite (2006-2010).
2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse en
réxime de concorrencia competitiva, conforme os
principios de publicidade, transparencia, igualdade
e non-discriminación, as axudas que a continuación
se indican, que constitúen o réxime de subvencións
dirixidas aos centros de investigación das administracións públicas e aos centros tecnolóxicos descritos na Lei 12/1993, do 6 de agosto, de fomento de
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investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de
Galicia que, sen ánimo de lucro, levan a cabo actividades de investigación de natureza non económica
para os efectos do disposto no Marco comunitario
sobre axudas estatais de investigación e desenvolvemento e innovación (2006/C 323/01), nas accións
formativas de investigadores, encadradas no Programa de recursos humanos (RHS), que se rexerán
polas seguintes bases xerais, así como por aquelas
específicas que se inclúen como anexos a esta orde:
1.-Programa María Barbeito de axudas a contratos
predoutorais de formación de doutores para a súa
incorporación en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia (anexo I).
2.-Programa Ángeles Alvariño de axudas á especialización de doutores recentes en organismos
públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
Comunidade Autónoma de Galicia (anexo II).
3.-Programa Isidro Parga Pondal de axudas á
incorporación de doutores cunha formación posdoutoral contrastada, en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade
Autónoma de Galicia (anexo III).
4.-Programa Lucas Labrada de axudas ao fomento da
formación e especialización de tecnólogos e axentes de
innovación e xestión de proxectos de I+D+i en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos
da Comunidade Autónoma de Galicia (anexo IV).
5.-Programa Isabel Barreto de axudas á incorporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión
de proxectos de I+D+i en organismos públicos de
investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade
Autónoma de Galicia (anexo V).
3. As devanditas modalidades de axuda teñen os
códigos de procedemento que se indican no seguinte cadro:
Modalidade de axuda
Programa María Barbeito

Anexo

Código

I

IN840C

Programa Ángeles Alvariño

II

IN840D

Programa Isidro Parga Pondal

III

IN840A

Programa Lucas Labrada

IV

IN840G

Programa Isabel Barreto

V

IN840E

Artigo 2º.-Requisitos dos beneficiarios e presentación de solicitudes.
1. Para poder ser beneficiario das axudas deberá
presentarse unha solicitude axustada ao/s modelo/s
normalizado/s que figuran nos anexos correspondentes segundo o indicado no punto 2 deste artigo.
Os beneficiarios das axudas convocadas nesta orde
non poderán estar incursos nas causas de prohibicións para obter a condición de beneficiarios previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e deberán cumprir as obrigas para ser beneficiario do artigo 11 desta lei, así
como os requisitos que se establezan para cada tipo
de axuda no anexo correspondente.
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2. No enderezo http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi
estarán á disposición dos interesados de forma íntegra os
correspondentes formularios de solicitude e modelos
oficiais que será necesario cubrir e que se publican como

Desenvolvemento e Innovación ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

anexos, segundo a táboa seguinte:

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Anexo Axudas

Modelo solicitude Cara externa

I

Programa María Barbeito

RHS.MB-09/00

Anexo IX

II

Programa Ángeles Alvariño

RHS.AA-09/00

Anexo X

III

Programa Isidro Parga Pondal

RHS.IPP-09/00

Anexo XI

IV

Programa Lucas Labrada

RHS.LL-09/00

Anexo XII

V

Programa Isabel Barreto

RHS.IB-09/00

Anexo XIII

3. Os formularios, debidamente cubertos e asinados polos interesados, deberán enviarse acompañados, ademais da documentación adicional que para
cada un dos programas se indica no correspondente
anexo, das seguintes declaracións:
a) Declaración responsable do solicitante de todas
as solicitudes efectuadas e concedidas para o mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes ou dos seus organismos ou sociedades.
b) Declaración responsable de non estar incurso
en ningunha das prohibicións para a obtención da
axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias estatais, coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
d) Declaración opcional do interesado do compromiso de utilizar a lingua galega en todas as relacións
que, como consecuencia deste procedemento, manteña coa Administración autonómica, de acordo co
establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de
xuño, de normalización lingüística.
Artigo 3º.-Lugar e prazo de presentación das solicitudes.
1. As solicitudes, dirixidas ao director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, presentaranse
no rexistro xeral da Dirección Xeral de Investigación,

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no
mes do vencemento non houbese día equivalente ao
inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira
o derradeiro día do mes.
Artigo 4º.-Información aos/ás interesados/as.
1. Sobre estes procedementos administrativos, que
teñen os códigos indicados no punto 2 do artigo 2º destas bases xerais, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Dirección Xeral
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, presencialmente ou a través dos seguintes medios:
a) Na epígrafe de axudas e na oficina virtual da
páxina web oficial da consellería: http://economiaeindustria.xunta.es
b) Nos seguintes teléfonos da Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación: 981
54 10 75, 981 54 10 76 e 981 54 39 91.
c) No enderezo electrónico: info.rhs@xunta.es
2. Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou
outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono
de información xeral da Xunta de Galicia 012 (desde
Galicia) e 902 12 00 12 (desde o resto de Estado).
Artigo 5º.-Financiamento e concorrencia.
1. Para a concesión das axudas convocadas nesta
orde, destinaranse os créditos dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia que a seguir
se indican para cada acción e de acordo coas seguintes anualidades:

Crédito
Anexo

I

II

III

Tipo de axuda

María Barbeito

Ángeles Alvariño

I. Parga Pondal

Prazas

Aplicación orzamentaria

2

44.02.561A.440.0

Anualidades
2009

2010

2011

2012

Total

448,00

40.880,00

40.432,00

0,00

81.760,00

72

44.02.561B.444.0

16.128,00

1.471.680,00

1.455.552,00

0,00

2.943.360,00

74

Total

16.576,00

1.512.560,00

1.495.984,00

0,00

3.025.120,00

3

44.02.561A.440.0

920,55

84.000,00

84.000,00

83.079,45

252.000,00

4

44.02.561A.443.2

1.227,40

112.000,00

112.000,00

110.772,60

336.000,00

6

44.02.561A.480.1

1.841,10

168.000,00

168.000,00

166.158,90

504.000,00

30

*44.02.561B.444.0

9.205,48

840.000,00

840.000,00

830.794,52

2.520.000,00

43

Total

13.194,52

1.204.000,00

1.204.000,00

1.190.805,48

3.612.000,00

3

44.02.561A.440.0

1.183,56

108.000,00

108.000,00

106.816,44

324.000,00

3

44.02.561A.443.2

1.183,56

108.000,00

108.000,00

106.816,44

324.000,00

6

44.02.561A.480.1

2.367,12

216.000,00

216.000,00

213.632,88

648.000,00

20

*44.02.561B.444.0

7.890,41

720.000,00

720.000,00

712.109,59

2.160.000,00

32

Total

12.624,66

1.152.000,00

1.152.000,00

1.139.375,34

3.456.000,00
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Crédito
Anexo

Tipo de axuda

Prazas

Aplicación orzamentaria

Anualidades
2009

IV

V

Lucas Labrada

Isabel Barreto

2010

2011

2012

Total

0

44.02.561A.439.0

0

0

0

0

0

3

44.02.561A.440.0

690,41

63.000,00

62.309,59

0

126.000,00

1

44.02.561A.442.0

230,14

21.000,00

20.769,86

0

42.000,00

5

44.02.561A.443.2

1.150,68

105.000,00

103.849,32

0

210.000,00

7

44.02.561A.480.1

1.610,96

147.000,00

145.389,04

0

294.000,00

24

44.02.561B.444.0

5.523,29

504.000,00

498.476,71

0

1.008.000,00

40

Total

9.205,48

840.000,00

830.794,52

0

1.680.000,00

1

44.02.561A.439.0

394,52

36.000,00

35.605,48

0

72.000,00

3

44.02.561A.440.0

1.183,56

108.000,00

106.816,44

0

216.000,00

1

44.02.561A.442.0

394,52

36.000,00

35.605,48

0

72.000,00

5

44.02.561A.443.2

1.972,60

180.000,00

178.027,40

0

360.000,00

7

44.02.561A.480.1

2.761,64

252.000,00

249.238,36

0

504.000,00

24

44.02.561B.444.0

9.468,49

864.000,00

854.531,51

0

1.728.000,00

41

Total

16.175,34

1.476.000,00

1.459.824,66

0

2.952.000,00

230

Total xeral

67.776,00

6.184.560,00

6.142.603,18

2.330.180,82

14.725.120,00

As aplicacións orzamentarias sinaladas cun asterisco (*) están cofinanciadas con fondos FSE nunha porcentaxe máxima do 80 %. Os beneficiarios das axudas
deberán cumprir as normas de información e publicidade dos fondos contidos no Regulamento 1828/2006,
da Comisión, do 8 de decembro (L 371/1, DOUE do 27
de decembro de 2006).
Segundo as dispoñibilidades orzamentarias e distribución dos fondos FSE, todas as aplicacións orzamentarias poderán estar cofinanciadas con este fondo na porcentaxe máxima regulamentaria nas anualidades correspondentes aos anos 2010, 2011 e 2012.
2. O concepto, contías e forma de pagamento de
cada tipo de axuda establécense no anexo correspondente.
Artigo 6º.-Consentimentos e autorizacións.
1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.
2. Segundo o artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, a presentación da
solicitude de concesión das axudas e subvencións
polo/a interesado/a comportará a autorización ao
órgano xestor para solicitar as certificacións que
deba emitir a Axencia Estatal da Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social
e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; nese caso, o órgano xestor
requirirá, con anterioridade á proposta de resolución
da concesión, a presentación, nun prazo non superior a quince días, da documentación que acredite
que se está ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de
pagamento ningunha outra débeda tributaria da
comunidade autónoma.

3. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de
creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa
solicitante da axuda consentirá expresamente a
inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás
sancións impostas, no devandito rexistro, feito que
terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos.
4. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega, esta consellería
publicará na súa páxina web oficial a relación dos
beneficiarios e o importe das axudas concedidas,
polo que a presentación da solicitude leva implícita
a autorización para o tratamento necesario dos datos
dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis.
5. A Consellería de Economía e Industria velará
polos datos de carácter persoal, que serán obxecto
de tratamento, e para estes efectos procederase á súa
incorporación a un ficheiro que cumprirá as exixencias da Lei 15/1999, de protección de datos, adoptándose tanto as medidas de seguridade técnicas
como administrativas.
A finalidade da recollida dos datos persoais será
estritamente a xestión e tramitación do expediente
correspondente e as que deriven da aplicación da
Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega.
Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros,
non obstante, a Consellería de Economía e Industria
revelaralles ás autoridades públicas competentes os
datos persoais e calquera outra información que
estea no seu poder ou sexa accesible a través dos
seus sistemas e sexa requirida de conformidade coas
disposicións legais e regulamentarias aplicables ao
caso. Decláranse recoñecidos e poderán exercerse
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os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e
oposición por escrito e achegando identificación
suficiente.
Artigo 7º.-Órganos competentes.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación será o órgano competente para a
instrución do procedemento de concesión da/s axuda/s establecida/s nesta convocatoria, correspondéndolle ao conselleiro de Economía e Industria ditar a
resolución de concesión.
Artigo 8º.-Instrución do/s procedemento/s e tramitación.
1. Os servizos da dita dirección xeral comprobarán
que todas as solicitudes reúnen os requisitos establecidos nesta orde.
2. Se a solicitude non reúne algún dos requisitos
exixidos nestas bases reguladoras ou no correspondente anexo da convocatoria, requirirase mediante
anuncio na páxina web da Dirección Xeral de I+D+i
(http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi) para que:
a) Os interesados e interesadas poidan emendar os
erros e a falta de documentos indicados, ante a
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación, achegando, de ser o caso, a documentación necesaria no prazo de 10 días.
b) Transcorrido este prazo sen que se corrixan as
causas de exclusión, procederase consonte o establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
3. Sen prexuízo do disposto no punto anterior,
poderá requirirse o solicitante para que achegue
cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.
4. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas
feitas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria
serán remitidos á comisión de selección, de acordo
co establecido no artigo seguinte.
5. Os expedientes que non cumpran as exixencias
contidas nestas bases ou na normativa de aplicación,
ou que non conteñan a documentación necesaria ou
que esta non cumpra os requisitos establecidos, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de non-admisión, na
cal se indicarán as causas desta.
6. O non axustarse aos termos da convocatoria, así
como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra manipulación da información, será causa da desestimación da solicitude, sen prexuízo do
disposto nos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Artigo 9º.-Avaliación e selección das solicitudes.
1. Os principios xerais aplicados na avaliación e
selección das solicitudes de todas as axudas convocadas nesta orde serán os de obxectividade, independencia e calidade das avaliacións. Os criterios e
mecanismos de avaliación e selección para cada
unha das accións especificaranse no anexo correspondente.
2. A selección das solicitudes admitidas correspóndelle a unha comisión de selección nomeada para tal
efecto, que será o órgano colexiado encargado de
seleccionar as solicitudes avaliadas positivamente de
acordo cos criterios obxectivos fixados no/s anexo/s
correspondente/s, así como de propoñer a concesión
ou denegación da axuda aos interesados. A comisión
de selección poderá contar co asesoramento de órganos avaliadores ou expertos externos.
3. A comisión de selección estará composta polos
seguintes membros (todos eles con voz e voto):
a) Presidente: o/a subdirector/a xeral de xestión do
PGIDIT ou persoa en quen delegue.
b) Secretario: un funcionario ou funcionaria da
Dirección Xeral de I+D+i.
c) Vogais: sete vogais, entre os que figurarán un
representante da Subdirección Xeral de Innovación
Empresarial e o xestor ou xestora do programa de
RHS. Os cinco restantes serán designados polo director xeral de I+D+i entre expertos dos distintos ámbitos
de coñecemento (como mínimo, un por ámbito) pertencentes ás tres universidades do SUG e outros centros
de investigación de Galicia.
4. A comisión levantará acta das súas deliberacións e elevará a súa proposta de resolución ao conselleiro de Economía e Industria a través do director
xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
5. Na proposta de concesión que formule a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a axuda, especificándose a
avaliación que lles corresponde segundo os criterios
establecidos no anexo correspondente. Así mesmo,
indicarase, de ser o caso, o importe da axuda para
cada un deles. Para cada un dos programas incluídos nesta orde, a comisión de selección poderá elaborar unha lista de espera, de ser o caso, entre os
solicitantes que non resultasen beneficiarios co fin
de determinar posibles substitucións.
6. A proposta de concesión formulada pola comisión así como, de ser o caso, a lista de espera correspondente publicarase na internet, na epígrafe de
axudas do enderezo http://economiaeindustria.xunta.es. Esta publicación só terá efectos informativos.
Artigo 10º.-Resolución e notificación.
1. A comisión de selección formulará a proposta
de resolución, que se elevará, a través do órgano instrutor, ao conselleiro de Economía e Industria, quen
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ten a competencia para resolver estas axudas, sen
prexuízo da súa posible delegación noutros órganos
da Consellería de Economía e Industria. Esta resolución publicarase no DOG.
2. Á vista da proposta formulada pola comisión de
selección a través do director xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación e segundo o que dispón o artigo 21.4º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, se non son tidos en conta
outros feitos nin outras alegacións e probas que as
aducidas polos interesados nas súas solicitudes,
poderase prescindir do trámite de audiencia, e o
conselleiro de Economía e Industria ditará a correspondente resolución definitiva de concesión, que
será motivada, de acordo aos criterios de valoración
establecidos en cada anexo.
3. A/s dita/s resolución/s expresará/n, cando menos:
a) As entidades beneficiarias da axuda e os candidatos seleccionados ou as persoas físicas beneficiarias, segundo corresponda.
b) O importe global da axuda para cada entidade
ou persoa física beneficiaria, segundo corresponda.
c) A relación de posibles suplentes, a cal estará
vixente un prazo máximo de nove meses despois da
súa publicación.
d) A desestimación expresa do resto das solicitudes.
4. En ningún caso o importe da axuda ou subvención poderá superar o custo da actividade que vaia
desenvolver o beneficiario, ou, de ser o caso, a porcentaxe máxima do investimento subvencionable
legalmente establecida.
5. O prazo máximo para resolver as solicitudes
presentadas ao abeiro desta convocatoria será de
seis meses, contados desde a apertura do prazo
anual de presentación de solicitudes. De non mediar
resolución expresa no dito prazo mediante a publicación da correspondente resolución no DOG, os
solicitantes poderán entender desestimadas as súas
solicitudes por silencio administrativo.
6. Todas as solicitudes serán notificadas de acordo
co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 59.6º b) da devandita lei, a notificación individual de concesión da axuda substituirase pola publicación no DOG, con indicación da data da convocatoria, do beneficiario, da cantidade concedida e da
finalidade da subvención outorgada.
Artigo 11º.-Réxime de recursos.
As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente orde de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren
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procedente, poderán interpoñerse os seguintes
recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación da
resolución no DOG. No caso de que a resolución se
entenda desestimada por silencio administrativo, o
prazo será de tres meses, contados a partir do día
seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.
b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao de publicación da
resolución no DOG. No caso de que a resolución se
entenda desestimada por silencio administrativo, o
prazo será de seis meses contados a partir do día
seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.
Artigo 12º.-Modificación da resolución.
1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da axuda ou subvención e, en todo
caso, a obtención concorrente de subvencións ou
axudas outorgadas por outras administracións ou
entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución
de concesión.
2. Unha vez recaída a resolución de concesión, o
beneficiario poderá solicitar a modificación do seu
contido, de concorreren as circunstancias previstas
para tales efectos nestas bases reguladoras, de conformidade co previsto no artigo 14.1º m) da Lei de
subvencións de Galicia.
3. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo conselleiro de
Economía e Industria, logo da instrución do correspondente expediente que deberá recoller os requisitos previstos no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8
de xaneiro, polo que se aproba o novo Regulamento
autonómico que desenvolve a Lei de subvencións de
Galicia, para que poida operar a modificación.
Artigo 13º.-Obrigas dos beneficiarios, gradación
dos incumprimentos, reintegros e sancións.
Sen prexuízo das demais obrigas que resulten da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o seu Regulamento de desenvolvemento,
así como daqueloutras específicas que se indiquen
nos correspondentes anexos desta convocatoria, os
beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro do
disposto nesta orde, quedan obrigados a:
a) Cumprir cos obxectivos das axudas que se concedan, así como cos compromisos asumidos. De non
ser así, perderá o dereito ao seu cobro, e/ou, se é o
caso, procederá ao reintegro da subvención.
Tamén deberán proceder ao reintegro total ou parcial da subvención ou axuda pública percibida a aos
xuros de mora correspondentes desde o momento do
seu pagamento ata a data que se acorde a proceden-
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cia do reintegro nos supostos recollidos nos artigos 32 e seguintes da Lei 9/2007. Para facer efectiva esta devolución tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto na
citada lei e no título V do Decreto 11/2009.
b) O incumprimento total dos fins para os que se
concedeu a axuda, determinado a través dos mecanismos de seguimento e control ou da obriga de xustificación, será causa de perda do dereito ao cobramento ou reintegro total da axuda. O incumprimento
parcial, determinado polos ditos mecanismos dará
lugar á perda do dereito ao cobramento da axuda ou
ao reintegro parcial na porcentaxe correspondente á
acción non efectuada ou xustificada.
Sen prexuízo do anterior, aos beneficiarios das
axudas reguladas nesta orde seralles de aplicación o
réxime de infraccións e sancións previsto nos artigos
50 e seguintes da Lei 9/2007 e no título VI do
Decreto 11/2009.
c) Facilitar toda información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, así como pola Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control.
d) Comunicar á Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación calquera axuda, o
seu importe e duración, concedida para a execución
dun mesmo investimento, no momento en que sexan
beneficiarios.
e) Incluír no momento da xustificación da execución total do proxecto e, en calquera caso, antes do
derradeiro pagamento, unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto
as aprobadas ou concedidas como as pendentes de
resolución, para un mesmo proxecto, das distintas
administracións públicas competentes ou das súas
entidades vinculadas ou dependentes.
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as disposicións xerais relativas ao Feder, ao FSE e
ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE)
nº 1081/2006 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 5 de xullo de 2006, relativo ao FSE e polo o que
se derroga o Regulamento (CE) nº 1748/1999, e no
resto de normativa que resulte de aplicación.
Disposición adicional
As bases que rexen a concesión das axudas e todos
cantos actos administrativos deriven da súa aplicación poderán ser impugnados polos interesados nos
casos e na forma establecidos na Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Disposición transitoria
Convocatorias en fase de execución.
As convocatorias de axudas que no momento da
entrada en vigor desta orde estean en fase de execución, seguiranse observando nos seus propios termos
e rexeranse de acordo coas normas conforme as que
foron ditadas.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.
Facúltase o director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación para levar a cabo as actuacións que sexan necesarias para o desenvolvemento
e aplicación desta orde.
Segunda.-Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2009.
Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria

Artigo 14º.-Comprobación das axudas concedidas.
O órgano concedente poderá comprobar a axeitada
xustificación da axuda, así como a realización da
actividade e cumprimento da finalidade que determinen a concesión e aproveitamento da axuda.
Artigo 15º.-Remisión normativa.
Para todo o non previsto nestas bases observarase
o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007;
na Lei 12/1993, do 6 de agosto, do fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia; no Marco comunitario sobre axudas estatais de
investigación e desenvolvemento e innovación
(2006/C 323/01, DOUE do 30-12-2006), no Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de
decembro de 2006, polo que se fixan normas de
desenvolvemento para o Regulamento (CE)
Nº 1083/2006 do Consello, polo que se establecen

ANEXO I
Programa María Barbeito de axudas para contratos
predoutorais de formación de doutores en organismos
públicos de investigación da Comunidade Autónoma de
Galicia (nova adxudicación)
Artigo 1º.-Obxectivo e finalidade.
O obxectivo do Programa María Barbeito é o de
outorgar axudas ás universidades do SUG, organismos públicos de investigación con sede en Galicia
(OPI) e entes e centros públicos de investigación de
Galicia (Cepiga) que fomenten a contratación de
titulados superiores predoutorais co obxectivo de
formar doutores/as en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia.
A finalidade principal destas axudas é o apoio á
formación en investigación básica e aplicada daqueles titulados superiores universitarios que desexen
realizar a súa tese de doutoramento nun centro de
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investigación radicado na Comunidade Autónoma de
Galicia.
1.1. As actividades que constitúen o obxecto desta convocatoria son axudas ás universidades do
SUG, organismos públicos de investigación con sede
en Galicia (OPI) e entes e centros públicos de investigación de Galicia (Cepiga) que fomenten a contratación de titulados superiores predoutorais co
obxectivo de formar doutores/as en organismos
públicos de investigación da Comunidade Autónoma
de Galicia.
1.2. O número máximo de axudas que poderán
outorgarse será de 74.
Artigo 2º.-Beneficiarios das axudas.
Poderán ser beneficiarios das axudas correspondentes ao Programa María Barbeito, as universidades do SUG, organismos públicos de investigación
con sede en Galicia (OPI) e entes e centros públicos
de investigación de Galicia (Cepiga) que contraten
os candidatos e candidatas seleccionados, a través
dun contrato de traballo en prácticas ou, na súa falta, un contrato laboral de acordo co que establece o
texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de
marzo, en virtude do cal o investigador ou investigadora seleccionado/a quedará vinculado/a ao centro
de formación onde desenvolva a súa tese de doutoramento, asumindo ambas as partes as obrigas contractuais que deriven del, e que en todo caso se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
Artigo 3º.-Requisitos dos solicitantes.
Os solicitantes e candidatos seleccionados das
axudas correspondentes ao Programa María Barbeito deberán cumprir, con data límite en que coincida
coa finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:
1. Non se exixe requisito de nacionalidade.
2. Estar en posesión dun título universitario superior (licenciado ou equivalente) recoñecido oficialmente. A data de finalización dos estudos que dean
acceso ao título universitario superior debe ser igual
ou posterior ao 1 de xaneiro de 2004. Enténdese
como data de finalización dos estudos a de superación da última materia para os completar.
a) Tamén poderán presentar a súa solicitude:
-Os licenciados en medicina, farmacia, bioloxía,
química ou psicoloxía posteriores ao 1 de xaneiro de
2002 que, na data de peche do prazo de presentación de solicitudes, estean en posesión do título oficial de especialidade médica (MIR) ou farmacéutica
(FIR) ou conten co certificado oficial de especialidade en bioloxía (BIR), química (QUIR) ou psicoloxía
(PIR).
-Titulados posteriores ao 1 de xaneiro de 2002 que
acrediten fidedignamente algunha das seguintes circunstancias entre esta data e o 1 de xaneiro de 2004:
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baixa maternal, que teñan a cargo menores de tres
anos, que teñan baixo a súa dependencia directa e
legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, fillos e/ou
ascendentes de 1º grao de consanguinidade ou afinidade ou tutelados por sentenza xudicial firme, persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial,
recoñecidos como tales e cun grao de minusvalidez
igual ou superior ao 33%.
b) Para os efectos de solicitar unha axuda do Programa María Barbeito, considérase que os títulos
obtidos no estranxeiro ou en centros universitarios
privados españois están recoñecidos oficialmente
cando o solicitante acredite ter sido admitido nun
programa de doutoramento dunha universidade
española mediante certificación da universidade
correspondente.
3. Posuír unha media simple de expediente académico (segundo Resolución do 15 de marzo de 2005,
DOG nº 57, do 23 de marzo) igual ou superior a:
-1,50 para os/as licenciados/as e,
-1,00 para os/as titulados/as en estudos técnicos
superiores.
No caso de titulados/as en universidades non pertencentes ao SUG (Sistema Universitario de Galicia), a
media simple de expediente académico será determinada polos servizos da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación seguindo o establecido no protocolo de colaboración subscrito entre a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e as tres universidades galegas para a valoración de
expedientes académicos, publicado pola Resolución
do 15 de marzo de 2005 (DOG nº 57, do 23 de marzo).
4. Estar oficialmente matriculado nun doutoramento ou terceiro ciclo de estudos universitarios oficiais e non ter transcorrido máis de dous anos desde
a data de finalización dos estudos do programa oficial de posgrao (POP) que dean acceso ao doutoramento, ou, no caso de alumnos de 3º ciclo regulados
polo Real decreto 778/1998, do 30 de abril, desde a
data de finalización dos cursos académicos do programa de doutoramento a que estea adscrito o/a solicitante.
-O límite de dous anos ampliarase a tres, se durante
ese período se xustifica fidedignamente algunha das
seguintes circunstancias: baixa maternal, que se teñan
a cargo menores de tres anos, que se teñan baixo a súa
dependencia directa e legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, fillos e ascendentes de 1º grao de consanguinidade ou afinidade ou tutelados por sentenza
xudicial firme, persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial, recoñecidos como tales e cun grao
de minusvalidez igual ou superior ao 33%.
-A data de finalización dos cursos académicos do
programa de doutoramento a que estea adscrito o/a
solicitante contabilizarase ata o día seguinte ao da
publicación desta orde no DOG.
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5. No caso de alumnos de 3º ciclo regulados polo
Real decreto 778/1998, do 30 de abril, posuír o certificado de estudos avanzados ou estar en disposición de obtelo, antes do 1 de outubro do ano desta
convocatoria.
6. Realizar a tese de doutoramento nun centro de
investigación situado na Comunidade Autónoma de
Galicia.
7. Ter aprobado polo consello de departamento ou
órgano colexiado correspondente o proxecto de tese.
Esta aprobación terá que producirse en data anterior
ao 1 de outubro do ano desta convocatoria.
8. Non ter sido beneficiario destas axudas ou
outras homologadas (bolsas predoutorais ou equivalentes) en anteriores convocatorias, durante un
período igual ou superior a nove meses.
9. Non ter vixente un contrato do Programa María
Barbeito.
Artigo 4º.-Duración das axudas.
1. A duración das axudas será dun máximo de
dous anos, que se desenvolverá nas datas que se
indiquen na correspondente resolución de adxudicación, que terán que ser entre o 28 de decembro de
2009 e o 31 de decembro de 2011. Os contratos
establecidos ao abeiro das axudas do Programa
María Barbeito terán a mesma duración máxima de
dous anos.
2. Sempre que as disposicións legais e orzamentarias así o permitan, as axudas correspondentes ao
Anexo

Tipo de axuda
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Programa María Barbeito poderán ser obxecto de
prórroga tras a publicación no DOG dunha convocatoria en que se recollan os requisitos e características desta.
Artigo 5º.-Dotación, número e financiamento das
axudas.
1. As axudas só poderán ir destinadas ao financiamento dos contratos dos candidatos seleccionados.
2. A axuda concedida para cada contrato será de
20.440 € anuais, incluíndo neste importe a retribución bruta anual do contrato e o pagamento dos custos sociais.
2.1. Se a entidade beneficiaria formaliza un contrato que implique unha contía superior bruta a
20.440 € anuais, deberá achegar a diferenza. A cantidade que achegue a institución poderá proceder
dos seus orzamentos ou doutras axudas públicas ou
privadas que reciba.
2.2. En ningún caso serán exixibles á Consellería
de Economía e Industria outras obrigas que o cumprimento das condicións da subvención ou axuda
nos termos sinalados nesta convocatoria.
3. O número máximo de contratos que poderán
financiarse é de 74, que serán financiados con cargo ás aplicacións orzamentarias 44.02.561B.444.0 e
44.02.561A.440.0 dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para os anos 2009, 2010 e 2011, de
acordo coa seguinte distribución:

Prazas

Crédito
Aplicación orzamentaria

Anualidades
2009

I

María Barbeito

2010

Total
2011

2012

2

44.02.561A.440.0

448,00

40.880,00

40.432,00

0,00

81.760,00

72

44.02.561B.444.0

16.128,00

1.471.680,00

1.455.552,00

0,00

2.943.360,00

74

Total

16.576,00

1.512.560,00

1.495.984,00

0,00

3.025.120,00

4. As entidades beneficiarias serán as encargadas
do pagamento dos correspondentes contratos.

2. Certificación académica detallada (orixinal ou
fotocopia compulsada) na cal conste expresamente:

5. A primeira anualidade dos contratos comezará a
computarse na/s data/s que se indique/n na resolución desta convocatoria, que non será anterior ao 28
de decembro de 2009.

a) As cualificacións obtidas, as datas de obtención
destas, o número de créditos e o número exacto de
convocatorias investidas en cada materia. Naqueles
casos en que no correspondente sistema de educación superior non existan convocatorias, deberase
acreditar fidedignamente tal extremo.

Artigo 6º.-Formalización das solicitudes.
As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado RHS.MB-09/00 do que a cara externa se
publica como anexo IX a esta orde, no prazo e forma
sinalada nos artigos 2º e 3º das bases xerais desta
convocatoria, xunto coa seguinte documentación:
1. Fotocopia do documento nacional de identidade
ou do documento equivalente no caso de nacionais
doutros países (só no caso de que o interesado non
outorgue consentimento expreso para que a Administración verifique os seus datos a partir do número do documento de identificación).

b) A media simple segundo protocolo de colaboración do SUG (resolución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de marzo de
2005, DOG nº 57, do 23 de marzo), para os/as titulados/as en universidades do SUG. No caso de titulados por universidades non pertencentes ao SUG a
media simple será determinada polos servizos da
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación seguindo o establecido no devandito
protocolo de colaboración do SUG.
c) A data en que se finalizaron os estudos e constancia expresa de que as materias relacionadas
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constitúen o programa completo da titulación correspondente.
2.1. Non serán válidas as certificacións extractadas do expediente académico do solicitante.
2.2. No caso de estudos validados deberá presentarse, así mesmo, certificación académica para os
estudos de orixe, nos mesmos termos que os indicados nas alíneas a), b) e c) do punto 2 deste artigo.
2.3. Para os efectos de determinar a media do
expediente académico, os que acceden ao 2º ciclo
dunha titulación superior a través do curso de adaptación correspondente, por estar en posesión dun
título de só 1º ciclo ou por ter realizado o 1º ciclo
dalgunha titulación que permita o acceso ao 2º ciclo,
deberán achegar, ademais da certificación correspondente ao curso de adaptación, 4º e 5º, a referente á titulación de 1º ciclo ou aos estudos de 1º ciclo
realizados, nos mesmos termos que os indicados nas
alíneas a), b) e c) do punto 2 deste artigo.
2.4. Os solicitantes que cursasen os seus estudos
no estranxeiro e posúan certificación académica
expedida en idioma distinto do español deberanlle
xuntar a correspondente tradución oficial. En tales
casos, ademais dos detalles xerais indicados nas alíneas a), b) e c) no punto 2 deste artigo, a certificación indicará cales son as cualificacións máxima e
mínima dentro do sistema de avaliación correspondente e cal é a cualificación mínima para aprobar.
3. As persoas que se acollan aos supostos previstos nas alíneas a) e b) do punto 2 e no punto 4 do
artigo 3º deste anexo, deberán acreditalo documentalmente.
4. Proxecto do traballo de investigación que se vai
realizar para a obtención do grao de doutor, cunha
extensión entre 2 e 4 folios, e no cal consten especificamente, polo menos, os seguintes aspectos:
a) Obxectivos e contidos básicos do traballo.
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contrato co solicitante, será o CSIC, IEO ou o Ingacal. De non especificarse expresamente, entenderase que o beneficiario da axuda, e responsable de
establecer o correspondente contrato co solicitante,
será a universidade correspondente.
d) En calquera caso, sempre que o solicitante vaia
desenvolver a súa investigación nun centro de investigación diferente do departamento universitario que
certifique a admisión do proxecto, na antedita certificación de admisión do proxecto deberá constar a
autorización expresa de tal circunstancia. Ademais,
a certificación do departamento deberá vir acompañada do correspondente escrito de aceptación do
centro en que se vai desenvolver a investigación,
asinada polo/a seu/súa responsable e na cal consten
os seguintes datos: nome do centro, enderezo e institucións a que pertence.
Se ao finalizar o prazo de presentación da documentación o interesado aínda non dispón do certificado de admisión do proxecto de tese por parte do
consello de departamento, presentará o compromiso
de entregalo tan pronto como se produza a súa aprobación. En todo caso, o dito documento deberá presentarse antes do 1 de outubro do ano da correspondente convocatoria.
6. Certificación académica detallada, orixinal ou
fotocopia compulsada, en que conste, segundo
corresponda:
a) A superación do mínimo de 60 créditos dun programas oficial de posgrao necesario para a admisión
no doutoramento, segundo o Real decreto 56/2005,
do 21 de xaneiro de 2005 (BOE do 21 de xaneiro).
Na dita certificación deben constar as cualificacións
correspondentes e a súa data de finalización.
b) A superación dos cursos académicos correspondentes ao primeiro ano do programa de doutoramento a que estea adscrito o/a solicitante, coas cualificacións correspondentes e a súa data de finalización.

b) Estratexias específicas de análise e indagación
que se van utilizar.

7. Ademais das declaracións indicadas de xeito
xeral no punto 3 do artigo 2º das bases xerais:

c) Sinatura do interesado e visto e prace do/a seu
director/a.

a) Declaración responsable do solicitante de non
ter sido beneficiario destas axudas ou doutras homologadas por un período igual ou superior a nove
meses.

5. Certificación, expedida polo secretario do
correspondente departamento universitario, en que
conste:
a) A admisión do proxecto de traballo de investigación por parte do consello de departamento e a súa
data.
b) Os datos relativos ao director do proxecto de
tese e os relativos ao titor, no caso de que este non
sexa o director da tese.
c) No caso específico de que o director do proxecto de tese pertenza a CSIC, IEO ou ao Ingacal, na
certificación emitida polo departamento deberase
facer constar expresamente se o beneficiario da axuda, e responsable de establecer o correspondente

b) Declaración responsable do solicitante de non ter
en vigor un contrato do Programa María Barbeito.
Artigo 7º.-Tramitación.
A instrución do procedemento de concesión destas
axudas correspóndelle á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e os servizos
da dita dirección xeral procederán segundo o establecido no artigo 8º (instrución dos procedementos e
tramitación) das bases xerais desta convocatoria.
Artigo 8º.-Avaliación e selección de candidatos.
1. Comisión de selección: a selección de candidatos será efectuada pola comisión de selección indi-
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cada no artigo 9º (avaliación e selección das solicitudes) das bases xerais desta convocatoria.
2. Criterios xerais de selección: a selección farase
en función dos méritos acreditados nos puntos 2 e 6
do artigo 6º deste anexo I, empregando o baremo
establecido no punto 3 deste artigo. As solicitudes
recibidas agruparanse no correspondente ámbito de
coñecemento dos cinco recoñecidos polo Consello
de Coordinación Universitaria do Ministerio de Educación e Ciencia. A adscrición dos diferentes títulos
universitarios oficiais e de validez en todo o territorio do Estado español a estes ámbitos de coñecemento, aparece recollida no anexo VI desta orde.
3. Baremo:

Barbeito ordenaranse por orde decrecente de media
final e as axudas adxudicaranse comezando polo
candidato de maior puntuación. A comisión de
selección elaborará unha lista de espera por orde
decrecente de puntuación, en que figurarán os solicitantes admitidos definitivamente que, non acadando puntuación suficiente para ser adxudicatario de
axuda, teñan unha puntuación igual ou superior á
mínima establecida pola comisión de selección.
5. A proposta de concesión formulada pola comisión, así como, de ser o caso, a lista de espera para
posibles substitucións, publicarase na internet, na
epígrafe de axudas do enderezo http://economiaeindustria.xunta.es. Esta publicación terá só efectos
informativos.
Artigo 9º.-Resolución e notificación.

3.1. Expediente académico de 1º e 2º ciclo: media
simple da titulación segundo protocolo de colaboración do SUG (resolución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de marzo de
2005, DOG nº 57, do 23 de marzo), para os/as titulados/as en universidades do SUG.

A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación elevará a proposta de resolución
formulada pola comisión de selección ao conselleiro
de Economía e Industria para que resolva. Esta resolución publicarase no DOG, segundo o indicado no
artigo 10º das bases xerais desta orde.

3.2. Estudos de 3º ciclo ou de programas oficiais
de posgrao: media, segundo o caso dos 20 créditos
correspondentes aos cursos académicos do 1º ano do
programa de doutoramento, ou media do mínimo de
60 créditos do programa oficial de posgrao que dea
acceso ao doutoramento. Utilizarase o seguinte
baremo:

Artigo 10º.-Formalización dos contratos e pagamento das axudas.

Cursos de doutoramento
Cualificacións

Programas oficiais de posgrao

Puntos

Cualificacións
Matrícula de honra

Puntos
4

Sobresaliente

3

Sobresaliente

3

Notable

2

Notable

2

Aprobado

1

Aprobado

1

3.3. A puntuación total de cada solicitante obterase a partir da seguinte fórmula:
Media final=

Media da titulación Media cursos doutoramento ou POP
×
+C
MT
METER ou MPOP

Onde: MT representa a media das titulacións,
MTER ou MPOP a media do 1º ano do 3º ciclo ou,
segundo corresponda, do programa oficial de posgrao, respectivamente, de cada un dos cinco ámbitos
de coñecemento arriba indicados, obtidas a partir
dos datos estatísticos existentes na Dirección Xeral
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
correspondentes aos solicitantes admitidos nas últimas tres convocatorias das antigas bolsas predoutorais e/ou do Programa María Barbeito. C, cun valor
de 0,2 puntos polo compromiso do solicitante,
mediante declaración persoal, de utilización da lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste procedemento, o interesado manteña
coa Administración autonómica:
4. Selección: os solicitantes de axudas de nova
adxudicación correspondentes ao Programa María

1. Publicada a resolución no DOG, as institucións
e entidades beneficiarias procederán á contratación
dos candidatos seleccionados para os seus organismos mediante a formalización de contratos de traballo en prácticas ou, na súa falta, de contratos laborais de acordo co que establece o texto refundido do
Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.
2. Nos contratos deberá facerse referencia expresa:
a) Ao seu financiamento con cargo ao Programa
María Barbeito da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e, de ser o caso, ao seu cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.
b) Á data de incorporación efectiva do beneficiario
ao seu posto de traballo.
c) Á retribución bruta anual, lugar de prestación
de servizos do beneficiario e a duración do contrato.
3. O pagamento das axudas pola Consellería de
Economía e Industria ás institucións ou entidades
beneficiarias levarase a cabo do modo seguinte:
-Un único pagamento do período do ano 2009,
logo da xustificación do gasto realizado e unha vez
que as institucións ou entidades beneficiarias certifiquen a sinatura dos contratos, xunto unha copia
compulsada destes. O dito período empezará a computarse na data de sinatura do/s correspondente/s
contrato/s.
-Dous pagamentos de periodicidade semestral
correspondentes ao ano 2010 e outro correspondente ao 1º semestre do ano 2011, logo de xustificación
do gasto realizado.
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-O pagamento do último período correspondente
ao ano 2011, ata a finalización da actividade, quedará pendente, ademais da xustificación do gasto realizado, da achega da declaración complementaria de
axudas indicada na letra d) do artigo 13º (Obrigas
dos beneficiarios) das bases xerais desta orde.
Artigo 11º.-Condicións de aproveitamento.
Estas axudas son incompatibles coa realización
doutro traballo remunerado ou o aproveitamento
doutro tipo de bolsas ou axudas financiadas con fondos públicos ou privados, agás co aproveitamento
daquelas bolsas que se convocan para cubrir
algunha das accións formativas que o solicitante vai
realizar segundo o seu proxecto (asistencia a reunións, congresos, seminarios e cursos de especialización ou estadías noutros centros para aprender ou
intercambiar técnicas de investigación), así como
cos contratos derivados do artigo 11.2º da Lei de
fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica (Lei 13/1986, do 14 de abril) ou da
Lei de fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia (Lei 12/1993, do 6 de
agosto).
No momento, en que algún dos beneficiarios destas axudas realice a lectura da súa tese de doutoramento, deberá comunicarllo á Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación; se o
escrito vén acompañado dun informe do director da
tese, dando conta de que o doutorando participa
noutras tarefas de investigación do grupo, poderase
autorizar, por parte da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, a continuación
do aproveitamento da axuda ata o remate do período
para o que se lle concedeu, sempre que as disposicións legais e as dispoñibilidades orzamentarias así
o permitan.
Artigo 12º.-Renuncias e substitucións dos candidatos seleccionados e contratados.
1. A renuncia deberá comunicarse, mediante
escrito motivado do candidato seleccionado, dirixido
ao director xeral de I+D+i, nun prazo mínimo de
15 días naturais, antes de que se produza. O candidato seleccionado deberá trasladar copia da antedita comunicación, segundo corresponda:
-Ao vicerreitor ou vicerreitora de investigación, ou
cargo equivalente, no caso das universidades.
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aproveitamento da axuda. En ningún caso o período
correspondente á substitución poderá rematar máis
alá da data xeral de finalización indicada para os
contratos na correspondente resolución.
Artigo 13º.-Interrupcións.
O persoal investigador contratado ao abeiro das
axudas do Programa María Barbeito estará suxeito
ao establecido na lexislación vixente.
Artigo 14º.-Dereitos dos candidatos seleccionados e
contratados.
Ademais dos dereitos de carácter xeral que se
sinalan no artigo 5.1º do Real decreto 63/2006, do
27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación, os candidatos seleccionados e contratados mediante as axudas correspondentes ao Programa María Barbeito teñen dereito a percibir a axuda económica correspondente e a
beneficiarse dos dereitos de carácter laboral, así
como os relativos aos da seguridade social, que se
deriven do contrato que formalicen co organismo,
centro ou entidade de adscrición.
Artigo 15º.-Obrigas dos candidatos seleccionados e
contratados.
Os candidatos seleccionados e contratados mediante as axudas correspondentes ao Programa María
Barbeito teñen as seguintes obrigas:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Levar a cabo as actividades previstas nos seus
programas de formación e especialización na investigación.
c) Cumprir os obxectivos do programa de formación e especialización con aproveitamento.
d) Aterse ao réxime interno ou de funcionamento
do organismo ou institución en que desenvolva as
súas actividades, especialmente no relativo a condicións de traballo e normas de prevención de riscos
laborais.
e) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia,
agás durante os períodos de formación a que expresamente se lles autorice.

-Ao representante legal no caso dos organismos da
Administración beneficiarios.

f) Notificarlle á Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación a data de defensa da
súa tese e a cualificación obtida. No suposto de que
non realice a defensa da tese, deberá notificarllo
igualmente á Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación, indicando as causas
que motivaron a dita circunstancia.

2. En canto ás substitucións, no caso de que se
produza algunha renuncia, o órgano de resolución da
convocatoria poderá adxudicar a axuda aos solicitantes da lista de espera, sempre e cando a renuncia
se produza dentro do prazo dos nove meses a partir
da data de resolución. O substituto quedará suxeito
ás mesmas condicións e polo tempo restante do

g) O persoal investigador do Programa María Barbeito adscrito á universidade poderá, por petición
propia, dedicar ata un máximo de 60 horas durante
o curso académico á colaboración en actividades
docentes con fins formativos, limitadas a ensinanzas
prácticas ou suplencias non superiores neste caso a
5 horas, logo de conformidade entre o director do

-Ao director do centro, no caso das institucións
non universitarias.

15.304

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

traballo e o departamento implicado. Esta colaboración non suporá, en ningún caso, a asunción polo
beneficiario das axudas das responsabilidades que
corresponden ao profesorado.
Artigo 16º.-Obrigas dos organismos ou entidades
de acollida.
Son obrigas xerais do organismo, centro ou institución de adscrición do persoal investigador en formación, sen prexuízo das derivadas da relación laboral
que se estableza:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Proporcionarlle o apoio necesario e facilitarlle a
utilización dos medios, instrumentos ou equipamentos que resultan precisos para o normal desenvolvemento da súa actividade.
c) Designar un titor, co grao de doutor, para a coordinación e orientación da actividade dos beneficiarios.
d) Velar polo adecuado desenvolvemento do programa de formación do beneficiario, sen que se lle
poida exixir a realización de calquera outra actividade que non estea relacionada co desenvolvemento da
súa investigación ou da formación específica requirida por esta, durante o seu transcurso.
e) O persoal investigador en formación do Programa María Barbeito que desenvolvan a súa actividade nunha universidade, poderá colaborar en tarefas
docentes, dentro dos límites establecidos nestas
bases, sen que en ningún caso se poida desvirtuar a
finalidade investigadora e formativa das axudas. En
todo caso, non se lle poderán atribuír obrigas docentes superiores a 60 horas anuais.
f) Permitir a súa integración nos departamentos,
institutos e organismos públicos ou privados en que
leven a cabo a súa investigación. Os centros onde se
integren os contratos María Barbeito estarán obrigados a garantirlles os dereitos e prestacións de que
desfruta o persoal do centro de similar categoría co
obxecto de que cumpran as súas obrigas.
ANEXO II
Programa Ángeles Alvariño de axudas á especialización de
doutores recentes para a súa incorporación en organismos
públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
Comunidade Autónoma de Galicia (nova adxudicación)
Artigo 1º.-Obxectivo e finalidade.
O programa Ángeles Alvariño de axudas á especialización de doutores recentes para a súa incorporación en organismos públicos de investigación e
centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de
Galicia ten como obxectivo potenciar a acción de
inserción de doutores recentes nas universidades do
SUG, nas institucións non universitarias sen ánimo
de lucro e organismos das administracións públicas
ou das súas entidades dependentes e nos centros
tecnolóxicos que permitan o perfeccionamento da
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súa formación nos termos establecidos nesta convocatoria, entre os que se inclúe que parte da actividade subvencionada se desenvolva en centros de
investigación de fóra de Galicia e distintos a aquel
en que se acadase o grao de doutor/a.
Esta convocatoria establece as bases que regulan
en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, a concesión de axudas para a
realización de contratos laborais de duración determinada destinados á incorporación en organismos
públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
Comunidade Autónoma de Galicia, de investigadores doutores recentes, coa finalidade de potenciar a
súa especialización mediante a súa incorporación a
algún dos proxectos ou liñas de investigación que
figuran no anexo VII desta convocatoria.
Artigo 2º.-Beneficiarios das axudas.
1. Poderán ser beneficiarios das axudas correspondentes ao Programa Ángeles Alvariño as universidades do SUG, as institucións non universitarias sen
ánimo de lucro e organismos das administracións
públicas ou das súas entidades dependentes e centros tecnolóxicos, que desenvolvan actividades de
investigación ou innovación, radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, e que:
a) Oferten, nesta convocatoria, algún proxecto ou
liña de investigación que se relacionan no anexo VII
desta orde, destinadas á contratación de persoal
investigador doutor do Programa Ángeles Alvariño
seleccionados segundo o proceso establecido neste
anexo.
b) Fomenten a contratación de persoal investigador doutor recente a través dun contrato laboral de
acordo co que establece o texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, en virtude do cal
o investigador ou investigadora seleccionado/a quedará vinculado/a ao centro de formación onde desenvolva o seu labor de investigación, asumindo ambas
as partes as obrigas contractuais que deriven del e
que, en todo caso, se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
c) Permitan que, de ser o caso, parte da actividade
subvencionada se desenvolva en centros de investigación de fóra de Galicia distintos a aquel en que se
acadase o grao de doutor/a, polos períodos necesarios para que ao final dos tres anos de duración dos
contratos poidan cumprir o requisito de 24 meses de
estadía en centros de investigación.
2. Establécese un máximo de 43 axudas coa seguinte
distribución:
Partidas orzamentarias e entidades solicitantes

Total

Nº prazas

10.02.561A.440.0

OPI, entes e Cepiga

3

10.02.561A.443.2

Fundacións públicas

4

10.02.561A.480.1

Institucións sen fin de lucro

6

10.02.561B.444.0

As universidades do SUG.

30
43
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Artigo 3º.-Requisitos dos investigadores solicitantes.
Os investigadores candidatos á obtención dalgún
dos contratos correspondentes ao Programa Ángeles
Alvariño deberán acreditar, con data límite que coincida coa finalización do prazo de presentación de
solicitudes, o cumprimento dos seguintes requisitos:
1. Non se exixe requisito de nacionalidade.
2. Estar en posesión do grao de doutor:
a) A data de obtención do grao de doutor debe ser
posterior ao 1 de xaneiro do ano 2006. O prazo de 1
de xaneiro de 2006 ampliarase ao de 1 de xaneiro de
2005 naqueles casos en que se acredite fidedignamente algunha das seguintes circunstancias entre
esta data e o 1 de xaneiro de 2006: baixa maternal,
que teñan a cargo menores de tres anos, que teñan
baixo a súa dependencia directa e legal e vivindo ás
súas expensas cónxuxe, fillos e/ou ascendentes de 1º
grao de consanguinidade ou afinidade ou tutelados
por sentenza xudicial firme, con persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial, recoñecidos
como tales e cun grao de minusvalidez igual ou
superior ao 33%.
b) No caso de que o grao de doutor fose obtido no
estranxeiro deberá estar homologado segundo o establecido no Real decreto 309/2005, do 18 de marzo,
polo que se modifica o Real decreto 285/2004, do 20
de febreiro, polo que se regulan as condicións de
homologación e validación de títulos e estudos
estranxeiros de educación superior. Admitiranse
solicitudes de candidatos que teñan iniciado o trámite de homologación do grao de doutor, pero neste
caso a selección do candidato, de producirse, quedará condicionada a que a dita homologación se conceda antes do prazo de inicio dos contratos establecido de forma xenérica na resolución de adxudicación
das axudas do Programa Ángeles Alvariño.
c) No caso de solicitantes que estean en posesión
de máis dun doutoramento, os requisitos expresados
referiranse ao primeiro dos doutoramentos obtidos.
3. Contar coa aceptación do departamento das universidades do SUG, dunha institución non universitaria sen ánimo de lucro, e/ou organismo das administracións públicas, ou as súas entidades dependentes, responsable de cada unha das prazas a que
opte o solicitante. A dita aceptación farase mediante certificado (orixinal ou copia compulsada) emitido polo/a secretario/a do departamento universitario
ou o responsable da institución non universitaria sen
ánimo de lucro ou do organismo da Administración
pública ou entidade dependente.
4. Contar co compromiso do organismo público ou
privado que avala a súa aceptación, de aceptación
de que parte da actividade subvencionada se desenvolva en centros de investigación de fóra de Galicia
distintos a aquel en que se obtivese o grao de doutor/a, polos períodos necesarios para que ao final dos
tres anos de duración dos contratos poidan cumprir
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o requisito mínimo de 24 meses de estadía en centros de investigación. Aqueles períodos de estadías
posdoutorais en centros de investigación de fóra de
Galicia distintos daquel en que se obtivese o grao de
doutor/a, levados a cabo con antelación á sinatura do
correspondente contrato, serán contabilizados para o
mínimo establecido de 24 meses.
5. Comprometerse a solicitar anualmente as axudas para a realización dos períodos de estadías en
centros de investigación de fóra de Galicia e distintos daquel en que se obtivese o grao de doutor/a,
necesarios para que ao final dos tres anos de contrato do Programa Ángeles Alvariño poidan cumprir o
mínimo de 24 meses establecido como requisito.
Estarán exentos do dito compromiso aqueles que
acrediten fidedignamente:
a) Ter completado o devandito período mínimo de
24 meses de estadías en centros de investigación de
fóra de Galicia e distintos daquel en que se obtivese
o grao de doutor/a.
b) Ter cursado integramente o doutoramento e obter
o grao de doutor nunha universidade estranxeira.
c) Un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%.
Artigo 4º.-Duración das axudas.
A duración das axudas para a contratación de doutores recentes do Programa Ángeles Alvariño será
dun máximo de tres anos. Os contratos establecidos
ao abeiro das devanditas axudas terán a mesma
duración máxima e desenvolveranse nas datas que
se indiquen na correspondente resolución de adxudicación, que terán que ser entre o 28 de decembro
de 2009 e o 31 de decembro de 2012.
Artigo 5º.-Dotación, número e financiamento das
axudas.
1. As axudas só poderán ir destinadas ao financiamento dos contratos dos candidatos seleccionados.
2. A axuda concedida para cada contrato será de
28.000 € por ano de contrato, incluíndo neste importe a retribución bruta anual do contrato e o pagamento dos custos sociais.
a) Se a entidade beneficiaria formaliza un contrato
que implique unha contía superior bruta a 28.000 €
anuais, deberá achegar a diferenza. A cantidade que
achegue a institución poderá proceder dos seus orzamentos, ou doutras axudas públicas ou privadas que
reciba.
b) En ningún caso serán exixibles á Consellería de
Economía e Industria outras obrigas que o cumprimento das condicións da subvención ou axuda nos
termos sinalados nesta convocatoria.
3. O número máximo de contratos que poderán
financiarse é de 43, que serán financiados con cargo ás aplicacións orzamentarias dos orzamentos
xerais da comunidade autónoma para os anos 2009,
2010, 2011 e 2012 que a seguir se indican, e de
acordo coa seguinte distribución:
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Crédito

Anexo

Tipo de axuda

Prazas

Aplicación orzamentaria

Anualidades
2009

II

Ángeles Alvariño

2010

Total
2011

2012

3

44.02.561A.440.0

920,55

84.000,00

84.000,00

83.079,45

252.000,00

4

44.02.561A.443.2

1.227,40

112.000,00

112.000,00

110.772,60

336.000,00

6

44.02.561A.480.1

1.841,10

168.000,00

168.000,00

166.158,90

504.000,00

30

*44.02.561B.444.0

9.205,48

840.000,00

840.000,00

830.794,52

2.520.000,00

43

Total

13.194,52

1.204.000,00

1.204.000,00

1.190.805,48

3.612.000,00

As aplicacións orzamentarias sinaladas cun asterisco (*) están cofinanciadas con fondos FSE nunha
porcentaxe máxima do 80 %.

Alvariño e corresponderse cunha das prazas ofertadas polo departamento, institución ou organismo que
avala a aceptación do candidato.

4. As entidades beneficiarias serán as encargadas
do pagamento dos correspondentes contratos.

d) Datos do/a doutor/a ou especialista que actuará
como titor/a do plan de formación especializada, que
corresponda ao destino/praza ofertada para a que se
propón ao candidato ou candidata, nos termos establecidos nesta convocatoria.

5. A primeira anualidade dos contratos comezará a
computarse na/s data/s que se indique/n na resolución desta convocatoria, que non será anterior ao 28
de decembro de 2009.
Artigo 6º.-Formalización de solicitudes e documentación requirida.
As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado RHS.AA-09/00 cuxa portada se publica
como anexo X a esta orde, no prazo e forma establecidos nos artigos 2º e 3º da bases xerais desta convocatoria.
Na instancia de solicitude o candidato indicará,
por orde de preferencia, o código do/s proxecto/s ou
liña/s a que opta, entre aquelas que figuran no anexo VII a esta orde, tendo en conta que como máximo
poderá solicitar tres prazas e que estas deben
corresponder a unha única área temática ANEP.
As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:
1. Para cada unha das prazas solicitadas, orixinal
ou copia cotexada do certificado de aceptación polo
departamento das universidades do SUG, institucións non universitarias sen ánimo de lucro, organismos das administracións públicas, ou as súas entidades dependentes, responsable de cada praza solicitada. O dito certificado deberá estar asinado polo/a
secretario/a do departamento universitario correspondente ou polo responsable da institución non
universitaria sen ánimo de lucro, organismo das
administracións públicas, ou as súas entidades
dependentes, responsable da/s praza/s solicitada/s,
e nel deben constar os seguintes datos:
a) Datos persoais do candidato (nome e apelidos e
número do DNI).
b) Data de aprobación da proposta de aceptación
polo órgano colexiado correspondente.
c) Datos do destino/praza ofertada para a que se
propón ao candidato ou candidata a unha axuda do
Programa Ángeles Alvariño. Os datos da praza
deben coincidir cos que figuran no anexo VII a esta
convocatoria relativo ás prazas do Programa Ángeles

e) Constancia expresa do compromiso do departamento (no caso das universidades) ou da institución
non universitaria correspondente, da aceptación de
que parte da actividade subvencionada se desenvolva en centros de investigación de fóra de Galicia
distintos a aquel en que se obtivese o grao de doutor/a, polos períodos necesarios para alcanzar, ao
final dos tres anos de duración do contrato, o mínimo de 24 meses de estadía en centros de investigación de fóra de Galicia distintos a aquel en que se
obtivese o grao de doutor/a.
f) No caso de departamentos das universidades,
compromiso de inclusión no POD correspondente
para, por petición do interesado, prestar colaboracións complementarias tales como tarefas docentes,
neste último caso ata un máximo de 90 horas anuais.
2. Fotocopia do documento nacional de identidade
ou do documento equivalente no caso de nacionais
doutros países (só no caso de que o interesado non
outorgue consentimento expreso para que a Administración verifique os seus datos a partir do número do documento de identificación).
3. Fotocopia compulsada do título de doutor ou
doutro acreditativo de ter alcanzado o dito grao e a
data da súa obtención. No caso de título de doutor
obtido no estranxeiro, fotocopia compulsada da
homologación, ou da solicitude de homologación
presentada ante o órgano competente.
4. Currículo do candidato cuberto nalgún dos
modelos normalizados que figuran na páxina web da
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación da Consellería de Economía e Industria no enderezo http://economiaeindustria.xunta.es.
Unha vez cuberto deberá enviarse á Dirección Xeral
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación:
a) Unha copia impresa do currículo, debidamente
asinada polo interesado.
b) Unha copia do currículo en CD, que debe coincidir exactamente coa copia impresa.
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c) Fotocopia simple das publicacións ou documentos científico-técnicos, contribucións a congresos,
etc., alegadas no currículo.

7. As persoas que se acollan ao suposto establecido no punto 2 a) do artigo 3º deste anexo, deberán
acreditalo documentalmente.

d) Documentos xustificativos (orixinal ou copia
cotexada) dos méritos alegados no currículo: participación en proxectos de I+D, contratos de I+D, patentes ou modelos de utilidade, etc.

8. Ademais das declaracións indicadas de xeito
xeral no punto 3 do artigo 2º das bases xerais, as
seguintes declaracións responsables:

e) De ser o caso, orixinal ou copia cotexada dos
documentos que acrediten a realización de estadías
de investigación en universidades ou centros de
investigación estranxeiros distintos a aquela universidade ou institución en que se expediu o seu título
de doutor. A acreditación da/s estadía/s de investigación farase mediante certificado/s do/s centro/s ou
institución/s en que se levou a cabo cada un dos
períodos de estadía de investigación, debidamente
asinado polo responsable do/s dito/s centro/s ou institución/s e no cal consten os seguintes datos:
-Centro e institución en que se levou a cabo cada
un dos períodos de estadía.
-Data (dd/mm/aa) de inicio e finalización do/s
período/s de estadía/s.
-Breve descrición da/s actividade/s de investigación levadas a cabo no período.
Non serán obxecto de valoración aqueles méritos
alegados que non sexan convenientemente acreditados.
5. Memoria sobre o plan de investigación que vai
desenvolver o candidato, que deberá incluír o programa de formación teórico e experimental proposto
co cronograma de actuacións ao longo dos tres anos
de duración das axudas. A devandita memoria, dun
mínimo de 5 folios e máximo de 10, deberá estar asinada polo interesado e co visto e prace do/a doutor/a
que actuará como titor/a e do responsable do centro,
departamento, etc. a que está/n adscrita/s a/s praza/s
solicitada/s.
6. Declaración expresa do candidato do compromiso de solicitar nas correspondentes convocatorias
anuais de estadías e levar a cabo os períodos de
estadía en centros de investigación de fóra de Galicia distintos a aquel en que obtivese o grao de doutor/a, necesarios para alcanzar o mínimo de 24
meses ao longo do período de tres anos de contrato,
que se lle concedan. Estarán exentos de presentar a
dita declaración aqueles que:
a) Teñan completado o devandito período mínimo
de 24 meses de estadías en centros de investigación
de fóra de Galicia e distintos daquel en que obtivese o grao de doutor/a.
b) Cursasen integramente o doutoramento e obtivesen o grao de doutor nunha universidade estranxeira.
c) Acrediten fidedignamente un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%.

a) Declaración responsable de non ter en vigor un
contrato do Programa Ángeles Alvariño, Juan de la
Cierva ou equivalente.
b) Declaración responsable de non ter sido beneficiario dunha axuda do Programa Ángeles Alvariño,
Juan de la Cierva ou equivalente, por un período
igual ou superior a nove meses.
Artigo 7º.-Instrución do procedemento e tramitación.
A instrución do procedemento de concesión destas
axudas correspóndelle á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, procedendo
por parte dos servizos da dita dirección xeral segundo o establecido no artigo 8º (instrución do/s procedemento/s e tramitación) das bases xerais desta convocatoria.
Artigo 8º.-Avaliación e selección das solicitudes.
1.-Avaliación: a avaliación científico-técnica dos
méritos dos candidatos será realizada por comités,
que abranguerán unha ou máis áreas ANEP, constituídos por expertos externos e designados pola
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación. Para os efectos da súa avaliación e
tendo en conta a/s área/s ANEP e perfil/ís da/s praza/s solicitada/s, as solicitudes recibidas agruparanse en comités que abranguerán unha ou mais áreas
ANEP.
No proceso de avaliación das solicitudes os comités de expertos externos deberán ter en conta as
seguintes consideracións:
1ª Puntuar os méritos alegados e debidamente xustificados polos candidatos en cada unha das epígrafes do currículo obxecto da avaliación segundo os
aspectos indicados no punto seguinte, dándolle
especial relevancia ás contribucións feitas nos anos
posteriores a alcanzar o grao de doutor/a.
2ª Os comités valorarán, ata un máximo de 85 puntos, os seguintes aspectos:
1. Publicacións de carácter científico: máximo 50
puntos.
1.1. Libros (con ISBN): ata un máximo de 50 puntos. A avaliación de libros farase tendo en conta a
calidade da editorial segundo o seu prestixio nacional ou internacional e o grao de exixencia e rigor
científico nos procesos de selección dos traballos
publicados.
1.2. Capítulos de libro (con ISBN): ata un máximo
de 10 puntos. A avaliación de capítulos de libros
farase tendo en conta a calidade da editorial segun-
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do o seu prestixio nacional ou internacional e o grao
de exixencia e rigor científico nos procesos de selección dos traballos publicados.
1.3. Publicacións en revistas científicas: ata un
máximo 50 puntos.
-Tipo A (revistas que aparecen no Sciencie Citation Index, no Social Sciences Citation Index (SSCI),
no Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ou
index equivalente no ámbito científico correspondente: máximo 50 puntos.
-Tipo B (revistas de prestixio non catalogadas como
tipo A, que empregan un proceso de revisión de artigos, a través de censores externos): máximo 5 puntos.
-Tipo C (revistas de investigación non incluídas
nas epígrafes anteriores): máximo 1 punto.
2. Proxectos de I+D, contratos de investigación e
patentes: máximo de 20 puntos.
2.1. Participación en proxectos de investigación
autonómicos, nacionais e internacionais: máximo 20
puntos.
-Proxectos internacionais: máximo 20 puntos.
-Proxectos nacionais: máximo 10 puntos.
-Proxectos autonómicos: máximo 5 puntos.
2.2. Participación en contratos de investigación:
máximo 20 puntos.
-Contratos con empresas: máximo 20 puntos.
-Contratos coa administración: máximo 5 puntos.
-Informes técnicos e outros: máximo 2,5 puntos.
2.3. Patentes rexistradas ou en explotación: máximo 10 puntos.
-En explotación: máximo 10 puntos.
-Rexistradas: máximo 5 puntos.
3. Outros méritos académico-científicos dos candidatos: máximo 15 puntos.
3.1. Estadías de investigación posdoutorais (continuadas, superiores a un mes) en universidades ou
centros de investigación de fóra de Galicia, distintos
a aquel en que se levou a cabo o doutoramento e se
alcanzou o grao de doutor: máximo 5 puntos.
3.2. Relatorios e comunicacións a congresos ou
reunións científicas: máximo 5 puntos.
-Relatorios en congresos internacionais: máximo 5
puntos.
-Relatorios en congresos nacionais: máximo 2,5
puntos.
-Comunicacións en congresos internacionais:
máximo 1 punto.
-Comunicacións en congresos nacionais: máximo
0,5 puntos.
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3.3. Outros méritos académico-científicos dos candidatos: máximo 5 puntos. Valoraranse aqueloutros
méritos académico-científicos relacionados coa súa
área temática e área de coñecemento, do máximo de
5 méritos desta epígrafe do currículo sinalados polo
solicitante.
2.-Selección dos candidatos: realizada a avaliación científico-técnica dos méritos dos candidatos
polos comités de expertos externos, a selección dos
candidatos efectuaraa a comisión de selección establecida no artigo 9º da bases xerais desta convocatoria, consonte o baremo seguinte:
1. Avaliación científico-técnica do candidato realizada polos expertos externos: ata 85 puntos.
2. A avaliación por parte da comisión de selección
(máximo 15 puntos):
-Por períodos de estadías de investigación predoutorais, posteriores a alcanzar o título de licenciado
ou equivalente, en centros de fóra de Galicia distintos daquel en que se levou a cabo o doutoramento e
se alcanzou o grao de doutor: ata 5 puntos.
-Polo compromiso do solicitante, mediante declaración persoal, de utilización da lingua galega en
todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, o interesado manteña coa Administración autonómica: 1 puntos.
-Pola adecuación do currículo do candidato ao
perfil de cada unha da/s praza/s solicitada/s segundo o indicado na táboa seguinte: ata un máximo de 9
puntos.
Adecuación
Puntuación
Discutible
1
Aceptable
3
Boa
5
Notable
7
Excelente
9
Para a valoración da adecuación do currículo do
candidato ao perfil de cada unha da/s praza/s solicitada/s, a comisión de selección poderá contar, se o
considera necesario, co asesoramento de expertos
externos.
3.-Os solicitantes de axudas de nova adxudicación
correspondentes ao Programa Ángeles Alvariño
ordenaranse por orde decrecente de puntos e adxudicaranse as axudas comezando polo candidato e
praza de maior puntuación.
4.-A comisión elaborará unha lista de espera por
orde decrecente de puntuación, na cal figurarán os
solicitantes admitidos definitivamente cunha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola
comisión de selección que non alcanzaron puntuación suficiente para ser adxudicatarios de axuda.
5.-A proposta de concesión formulada pola comisión, así como a lista de espera para posibles substitucións, publicarase na internet, na epígrafe de
axudas do enderezo http://economiaeindustria.xun-
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ta.es. A dita publicación terá só efectos informativos.
Artigo 9º.-Resolución e notificación.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación elevará a proposta de resolución
formulada pola comisión de selección ao conselleiro
de Economía e Industria para que resolva. Esta resolución publicarase no DOG, segundo o indicado no
artigo 10º das bases xerais desta orde.
Artigo 10º.-Formalización dos contratos e pagamento das axudas.
1. Publicada a resolución no DOG, as institucións
e entidades beneficiarias procederán á contratación
dos candidatos seleccionados para os seus organismos mediante a formalización de contratos laborais
de acordo co que establece o texto refundido do
Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.
2. Os contratos terán unha duración máxima de
tres anos e desenvolveranse nas datas que se indiquen na correspondente resolución de adxudicación.
3. Nos contratos deberá facerse referencia expresa:
a) Ao seu financiamento con cargo ao Programa
Ángeles Alvariño da Consellería de Economía e
Industria da Xunta de Galicia e, se é o caso, ao seu
cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.
b) Á data de incorporación efectiva do beneficiario
ao seu posto de traballo.
c) Á retribución bruta anual, ao lugar de prestación de servizos do beneficiario e á duración do contrato.
4. O pagamento das axudas pola Consellería de
Economía e Industria ás institucións ou entidades
beneficiarias levarase a cabo do modo seguinte:
-Un único pagamento do período do ano 2009 logo
da xustificación do gasto realizado e unha vez que as
institucións ou entidades beneficiarias certifiquen a
sinatura dos contratos, xunto cunha copia compulsada destes. O dito período empezará a computarse na
data de sinatura do/s correspondente/s contrato/s.
-Catro pagamentos de periodicidade semestral
correspondentes aos anos 2010, 2011 e un pagamento correspondente ao 1º semestre do ano 2012, logo
da xustificación do gasto realizado.
-O pagamento do último período correspondente
ao ano 2012, ata a finalización da actividade, quedará pendente, ademais da xustificación do gasto realizado, da achega da declaración complementaria de
axudas indicada na alínea d) do artigo 13º (obrigas
dos beneficiarios) das bases xerais desta orde.
Artigo 11º.-Condicións de aproveitamento.
Estas axudas son incompatibles coa realización
doutro traballo remunerado ou o aproveitamento
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doutro tipo de bolsas ou axudas financiadas con fondos públicos ou privados, agás co aproveitamento
daquelas bolsas que se convocan para cubrir
algunha das seguintes accións formativas: asistencia
a reunións, congresos, seminarios e cursos de especialización ou estadías noutros centros para aprender ou intercambiar técnicas de investigación; así
como, cos contratos derivados do artigo 11.2º da Lei
de fomento e coordinación xeral da investigación
científica e técnica (Lei 13/1986, do 14 de abril) ou
da Lei de fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia (Lei 12/1993, do 6 de
agosto).
Artigo 12º.-Renuncias, substitucións e cambios de
destino/praza dos candidatos seleccionados e contratados.
1. A renuncia deberá comunicarse, mediante
escrito motivado do candidato seleccionado, dirixido
ao director xeral de I+D+i, nun prazo mínimo de 15
días naturais, antes de que se produza. O candidato
seleccionado deberá trasladar copia da antedita
comunicación, segundo corresponda:
-Ao vicerreitor ou vicerreitora de investigación, ou
cargo equivalente, no caso das universidades.
-Ao director do centro, no caso das institucións
non universitarias.
-Ao representante legal no caso dos organismos da
Administración beneficiarios.
2. En canto ás substitucións, no caso de que se
produza algunha renuncia, o órgano de resolución da
convocatoria poderá adxudicar a axuda aos solicitantes da lista de espera, sempre e cando a renuncia
se produza dentro do prazo dos nove meses a partir
da data de resolución destas axudas. O substituto
quedará suxeito ás mesmas condicións e polo tempo
restante do aproveitamento da axuda. En ningún
caso o período correspondente á substitución poderá
rematar máis alá da data xeral de finalización indicada para os contratos na correspondente resolución.
3. Os cambios de destino/praza con respecto aos
adxudicados a cada investigador seleccionado na
resolución de concesión, deberán ser autorizados
previamente pola Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación. Para estes efectos, o
adxudicatario deberá solicitar o cambio en escrito
motivado dirixido ao director xeral de I+D+i. Para a
autorización de cambios terase en conta a relación
de prazas ofertadas na convocatoria para cada institución e entidade beneficiaria.
Artigo 13º.-Interrupcións.
O persoal investigador contratado ao abeiro das
axudas do Programa Ángeles Alvariño estará suxeito ao establecido na lexislación vixente. Calquera
interrupción dos seus contratos debe ser previamente comunicada e autorizada pola Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
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Artigo 14º.-Dereitos dos candidatos contratados.
Os beneficiarios das axudas correspondentes ao
Programa Ángeles Alvariño teñen dereito a percibir
a axuda económica correspondente, a beneficiarse
dos dereitos de carácter laboral e os relativos aos da
seguridade social, que deriven do contrato que formalicen co organismo, centro ou entidade de adscrición, así como a gozar dos dereitos e prestacións que
ten o persoal do centro de similar categoría co
obxecto de que cumpran as súas obrigas.
Artigo 15º.-Obrigas dos candidatos contratados.
Os candidatos seleccionados e contratados
mediante as axudas correspondentes ao Programa
Ángeles Alvariño teñen as seguintes obrigas:
a) Cumprir as condicións e obrigacións establecidas nesta convocatoria.
b) Aterse ao réxime interno ou de funcionamento
do organismo ou institución en que desenvolva as
súas actividades, especialmente no relativo a condicións de traballo e normas de prevención de riscos
laborais
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia,
agás durante os períodos de formación a que expresamente se autorice.
d) Solicitar anualmente bolsas para estadías de
investigación fóra de Galicia e levar a cabo, ao longo do período de duración do contrato, os períodos
de estadías de investigación necesarios para alcanzar o mínimo establecido de 24 meses. Estarán
exentos do dito compromiso aqueles que acrediten
fidedignamente:
1. Ter completado o devandito período mínimo de
24 meses de estadías en centros de investigación de
fóra de Galicia e distintos daquel en que obtivesen o
grao de doutor/a.
2. Ter cursado integramente o doutoramento e
obter o grao de doutor nunha universidade estranxeira.
3. Un grao de minusvalidez igual ou superior ao
65%.
e) Informar a Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación de cada un dos
períodos de estadía que se leven a cabo.
f) Os investigadores contratados ao abeiro do disposto nesta orde que desenvolvan a súa actividade
nunha universidade poderán, por petición propia,
prestar colaboracións complementarias tales como
tarefas docentes; neste último caso ata un máximo
de 90 horas anuais. O departamento implicado, se é
o caso, documentará debidamente a dita colaboración para os efectos de concurso respectando a normativa vixente de incompatibilidades.

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
Artigo 16º.-Obrigas dos organismos ou entidades
de acollida.
Son obrigas xerais do organismo, centro ou institución de adscrición do persoal investigador do Programa Ángeles Alvariño, sen prexuízo das derivadas
da relación laboral que se estableza:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Proporcionarlles o apoio necesario e facilitarlles
a utilización dos medios, instrumentos ou equipamentos que resultan precisos, para o normal desenvolvemento da súa actividade.
c) Permitir a súa integración nos departamentos,
institutos e organismos públicos ou privados en que
leven a cabo a súa investigación. Os centros onde se
integren os contratos Ángeles Alvariño estarán obrigados a garantirlles os dereitos e prestacións que ten
o persoal do centro de similar categoría co obxecto
de que cumpran as súas obrigas.
d) Permitirlle levar a cabo os períodos de estadía
de investigación que se indican na alínea d) do artigo 15º deste anexo.
e) No caso do persoal investigador contratado ao
abeiro do disposto nesta orde, que desenvolva a súa
actividade nunha universidade, permitirlle prestar,
por petición propia, colaboracións complementarias,
tales como tarefas docentes, neste último caso ata un
máximo de 90 horas anuais. O departamento implicado documentará debidamente a dita colaboración
para os efectos de concurso e respectando a normativa vixente de incompatibilidades.
ANEXO III
Programa Isidro Parga Pondal de axudas a contratación de
doutores para a súa incorporación en organismos públicos de
investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade
Autónoma de Galicia (nova adxudicación)
Artigo 1º.-Obxectivo e finalidade.
O obxectivo do Programa Isidro Parga Pondal é
contribuír a superar o déficit de recursos humanos
que ten o sistema de I+D en Galicia a través do
apoio a inserción, en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade
Autónoma de Galicia, de doutores cunha formación
investigadora acreditada en organismos científicos
nacionais ou estranxeiros.
Esta convocatoria establece as bases que regulan,
en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, a concesión de axudas para a
realización de contratos laborais de duración determinada destinados á incorporación, en organismos
públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
Comunidade Autónoma de Galicia, de investigadores doutores cunha formación investigadora acreditada en organismos científicos nacionais ou
estranxeiros.

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

ción e validación de títulos e estudos estranxeiros de
educación superior.

Artigo 2º.-Beneficiarios das axudas.
1. Poderán ser beneficiarios das axudas correspondentes ao Programa Isidro Parga Pondal as universidades do SUG, as institucións non universitarias sen
ánimo de lucro, organismos das administracións
públicas, ou das súas entidades dependentes, e os
centros tecnolóxicos, que desenvolvan actividades
de investigación ou innovación de natureza non económica, radicados na Comunidade Autónoma de
Galicia, e que:
a) Oferten, nesta convocatoria, algún dos proxectos
ou liñas de investigación que se relacionan no anexo VIII desta orde, destinadas a contratos de persoal
investigador doutor do Programa Isidro Parga Pondal
seleccionados segundo o proceso establecido nesta
anexo.
b) Fomenten a contratación de persoal investigador doutor seleccionado a través desta convocatoria
do Programa Isidro Parga Pondal mediante un contrato laboral de acordo co que establece o texto
refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, en virtude do cal o investigador ou investigadora
seleccionado/a quedará vinculado/a ao centro de
formación onde desenvolva o seu labor de investigación, asumindo ambas as partes as obrigas contractuais que deriven del e que, en todo caso, se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
2. Establécese o seguinte número de axudas:
Partida orzamentaria e organismo de destino
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Nº
prazas

44.02.561A.440.0 OPI, entes e Cepiga

3

44.02.561A.443.2 Centros de I+D vinculados a fundacións públicas

3

44.02.561A.480.1 Centros de I+D vinculados a institucións sen fin de
lucro

6

44.02.561B.444.0 As universidades do SUG.

20

Totall

32

Artigo 3º.-Requisitos dos solicitantes.
Os candidatos á obtención dalgún dos contratos
correspondentes ao Programa Isidro Parga Pondal
deberán acreditar, con data límite que coincida coa
finalización do prazo de presentación de solicitudes,
o cumprimento dos seguintes requisitos:
1. Non se exixe requisito de nacionalidade.
2. Estar en posesión do grao de doutor e que este
fose obtido en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 1999 e anterior ao 1 de xaneiro de 2007.
a) Entenderase como data de obtención do título
de doutor a data de lectura e aprobación da tese de
doutoramento.
b) No caso de que fose obtido no estranxeiro, deberá estar homologado segundo o establecido no Real
decreto 309/2005, do 18 de marzo, polo que se
modifica o Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan as condicións de homologa-

3. Ter realizado estadías de investigación posdoutorais en universidades ou en centros de investigación de fóra de Galicia, distintos a aquela universidade en que se expediu o seu título de doutor,
durante un período mínimo de 24 meses despois de
ter alcanzado o grao de doutor.
a) No caso de OPI, requirirase que a estadía se
levase a cabo nun centro distinto daquel en que se
realizou a tese de doutoramento.
b) O devandito requisito de mobilidade non será
obrigatorio para aqueles candidatos e candidatas
que:
-Cursasen integramente o doutoramento e obtivesen o grao de doutor nunha universidade estranxeira.
-Acrediten fidedignamente un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%.
4. No caso de solicitantes que estean en posesión
de máis dun doutoramento, os requisitos expresados
referiranse ao primeiro dos doutoramentos obtidos.
5. Non ter sido beneficiario, por un período igual
ou superior a nove meses, dun contrato do Programa
Isidro Parga Pondal, Ramón y Cajal ou asimilable
como consecuencia de anteriores convocatorias.
6. Non ter en vigor un contrato do Programa Isidro
Parga Pondal, Ramón y Cajal ou asimilable.
Artigo 4º.-Duración das axudas.
1. A duración das axudas do Programa Isidro Parga Pondal será dun máximo de tres anos. Os contratos establecidos ao abeiro das ditas axudas terán a
mesma duración máxima e desenvolveranse nas
datas que se indiquen na correspondente resolución
de adxudicación, que terán que ser entre o 28 de
decembro de 2009 e o 31 de decembro do 2012.
2. Sempre que as disposicións legais e orzamentarias así o permitan, as axudas e correspondentes
contratos do Programa Isidro Parga Pondal poderán
ser obxecto dunha prórroga de un máximo de dous
anos de duración, tras a publicación no DOG dunha
convocatoria en que se recollan os requisitos e
características desta. Os beneficiarios da dita prórroga deberán someterse, no segundo ano, ao proceso de avaliación por comités externos de avaliación
para os efectos de obtención do certificado de cumprimento dos requisitos de calidade de produción e
actividade científico-tecnolóxica que impliquen
unha traxectoria investigadora destacada para os
efectos do Programa Manuel Colmeiro.
Artigo 5º.-Dotación e número das axudas.
1. As axudas só poderán ir destinadas ao financiamento dos contratos dos candidatos seleccionados.
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2. A axuda concedida para cada contrato será de
36.000 € por ano de contrato, incluíndo neste importe a retribución bruta anual do contrato e o pagamento dos custos sociais.

b) En ningún caso serán exixibles á Consellería de
Economía e Industria máis obrigas que o cumprimento das condicións da subvención ou axuda nos
termos sinalados nesta convocatoria.

a) Se a entidade beneficiaria formaliza un contrato
que implique unha contía superior bruta a 36.000 €
anuais, deberá achegar a diferenza. A cantidade que
achegue a institución poderá proceder dos seus orzamentos, ou doutras axudas públicas ou privadas que
reciba.

3. O número máximo de contratos que poderán
financiarse é de 32, que serán financiados con cargo ás aplicacións orzamentarias dos orzamentos
xerais da comunidade autónoma para os anos 2009,
2010, 2011 e 2012 que a seguir se indican, e de
acordo coa seguinte distribución:
Crédito

Anexo

III

Tipo de axuda

I. Parga Pondal

Prazas

Anualidades

Aplicación orzamentaria

Total

2009

2010

2011

2012

3

44.02.561A.440.0

1.183,56

108.000,00

108.000,00

106.816,44

324.000,00

3

44.02.561A.443.2

1.183,56

108.000,00

108.000,00

106.816,44

324.000,00

6

44.02.561A.480.1

2.367,12

216.000,00

216.000,00

213.632,88

648.000,00

20

*44.02.561B.444.0

7.890,41

720.000,00

720.000,00

712.109,59

2.160.000,00

32

Total

12.624,66

1.152.000,00

1.152.000,00

1.139.375,34

3.456.000,00

As aplicacións orzamentarias sinaladas cun asterisco (*) están cofinanciadas con fondos FSE nunha
porcentaxe máxima do 80%.
4. As entidades beneficiarias serán as encargadas
do pagamento dos correspondentes contratos.
5. A primeira anualidade dos contratos comezará a
computarse na/s data/s que se indique/n na resolución desta convocatoria, que non será anterior ao 28
de decembro de 2009.
Artigo 6º.-Formalización de solicitudes e prazo de
presentación.
Os investigadores presentarán a súa solicitude no
modelo normalizado RHS.IPP-09/00 cuxa portada
externa se publica como anexo XI a esta orde, no
prazo e forma establecidos nos artigos 2º e 3º das
bases xerais desta convocatoria.
Na instancia de solicitude o candidato indicará,
por orde de prioridade descendente, o código das
prazas ás cales opta, entre aquelas que figuran no
anexo VIII a esta orde.
Cada solicitante poderá solicitar un máximo de
tres prazas, que non poderán corresponder a máis de
dúas áreas temáticas ANEP.
As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:
1. Fotocopia do documento nacional de identidade
ou do documento equivalente no caso de nacionais
doutros países (só no caso de que o interesado non
outorgue consentimento expreso para que a Administración verifique os seus datos a partir do número do documento de identificación).
2. Fotocopia compulsada do título de doutor ou
doutro acreditativo de ter alcanzado o dito grao e a
data da súa obtención. No caso de título de doutor
obtido no estranxeiro, fotocopia compulsada da

homologación, ou da solicitude de homologación
presentada ante o órgano competente.
3. Fotocopia compulsada dos documentos que
acrediten fidedignamente, segundo os casos, o cumprimento do requisito de mobilidade establecido no
número 3 do artigo 3º deste anexo:
a) Ter cursado integramente e obtido o doutoramento nunha universidade estranxeira.
b) Grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%.
c) A realización do mínimo de 24 meses de estadías de investigación en universidades ou centros de
investigación de fóra de Galicia distintos a aquela
universidade ou institución en que se expediu o seu
título de doutor.
A acreditación da/s estadía/s de investigación
farase mediante certificado/s (orixinal ou copia cotexada) do/s centro/s ou institución/s en que se levaron a cabo cada un dos períodos de estadía de investigación. O dito certificado deberá estar debidamente asinado polo responsable do/s dito/s centro/s ou
institución/s e nel deberán constar os seguintes
datos:
-Centro e institución en que se levou a cabo cada
un dos períodos de estadía.
-Data de inicio e finalización do/s período/s de
estadía/s, indicando día, mes e ano (dd/mm/aa).
-Breve descrición da/s actividade/s de investigación levadas a cabo no período.
4. Currículo do candidato cuberto nalgún dos
modelos normalizados que figuran na páxina web da
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación e da Consellería de Economía e Industria no enderezo http://economiaeindustria.xunta.es.
Unha vez cuberta debidamente, deberá enviarse á
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
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e Innovación da Consellería de Economía e Industria:

2ª Os comités valorarán, ata un máximo de 90 puntos, os seguintes aspectos:

a) Unha copia impresa do currículo, debidamente
asinada polo interesado.

1. Publicacións de carácter científico: máximo 50
puntos.

b) Unha copia do currículo en CD, que deberá
coincidir exactamente coa copia impresa.

1.1. Libros (con ISBN): máximo 50 puntos. A avaliación dos libros farase tendo en conta a calidade
da editorial segundo seu prestixio nacional ou internacional e o grao de exixencia e rigor científico nos
procesos de selección dos traballos publicados.

c) Fotocopia simple das publicacións ou documentos científico-técnicos, contribucións a congresos,
etc., alegadas no currículo.
d) Documentos xustificativos (orixinal ou copia
cotexada) dos méritos alegados no currículo: participación en proxectos de I+D, contratos de I+D,
patentes ou modelos de utilidade, etc.
Non serán obxecto de valoración aqueles méritos
alegados que non sexan convenientemente acreditados.
5. Ademais das declaracións indicadas de xeito
xeral no punto 3 do artigo 2º da bases xerais, as
seguintes declaracións:
a) Declaración responsable do solicitante de non
ter sido beneficiario dun contrato establecido ao
abeiro das axudas do Programa Isidro Parga Pondal,
Ramón y Cajal ou doutras homologadas, por un
período igual ou superior a nove meses.

1.2. Capítulos de libro (con ISBN): máximo
10 puntos. A avaliación de capítulos de libros farase tendo en conta a calidade da editorial segundo o
seu prestixio nacional ou internacional e o grao de
exixencia e rigor científico nos procesos de selección dos traballos publicados.
1.3. Publicacións en revistas científicas: máximo
50 puntos.
-Tipo A (revistas que aparecen no Sciencie Citation Index, no Social Sciences Citation Index (SSCI),
no Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ou
index equivalente no ámbito científico correspondente: máximo 50 puntos.
-Tipo B (revistas de prestixio non catalogadas
como tipo A, que empregan un proceso de revisión
de artigos, a través de censores externos): máximo
5 puntos.

b) Declaración responsable do solicitante de non
ter en vigor un contrato do Programa Isidro Parga
Pondal, Ramón y Cajal ou asimilable.

-Tipo C (revistas de investigación non incluídas
nas epígrafes anteriores): máximo 1 punto.

Artigo 7º.-Instrución do procedemento e tramitación.

2. Participación en proxectos, contratos de investigación e patentes: máximo 20 puntos.

A instrución do procedemento de concesión destas
axudas correspóndelle á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e os servizos
da dita dirección xeral procederán segundo o establecido no artigo 8º (instrución do/s procedemento/s
e tramitación) das bases xerais desta convocatoria.

2.1. Participación en proxectos de investigación
autonómicos, nacionais e europeos: máximo 20 puntos.

Artigo 8º.-Avaliación e selección das solicitudes.
1.-Avaliación: a avaliación científico-técnica dos
méritos dos candidatos será realizada por comités,
que abranguerán unha ou mais áreas ANEP, constituídos por expertos externos e designados pola
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación. Para os efectos da súa avaliación e
tendo en conta a/s área/s ANEP, as solicitudes recibidas agruparanse en comités que abranguerán unha
ou máis áreas ANEP.
No proceso de avaliación das solicitudes os comités de expertos externos deberán ter en conta as
seguintes consideracións:
1ª Puntuar os méritos alegados e debidamente xustificados polos candidatos en cada unha das epígrafes do currículo obxecto da avaliación, dándolles
especial relevancia ás contribucións feitas nos últimos tres anos.

-Proxectos europeos ou internacionais: máximo
20 puntos.
-Proxectos nacionais: máximo 10 puntos.
-Proxectos autonómicos: máximo 5 puntos.
2.2. Participación en contratos de investigación:
máximo 20 puntos.
-Contratos con empresas: máximo 20 puntos.
-Contratos coa Administración: máximo 5 puntos.
-Informes técnicos e outros: máximo 2,5 puntos.
2.3. Patentes rexistradas ou en explotación: máximo 10 puntos.
-En explotación: máximo 10 puntos.
-Rexistradas: máximo 5 puntos.
3. Outros méritos académico-científicos dos candidatos: máximo 20 puntos.
3.1. Estadías posdoutorais en universidades ou
centros de investigación distintos daquela universi-
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dade ou institución en que se expediu o seu título de
doutor/a: máximo 5 puntos.

considera necesario, co asesoramento de expertos
externos.

-Os comités de expertos só deberán ter en consideración a relevancia científica da/s actividade/s
investigadora/s, relacionadas coa área temática e
coa área de coñecemento, levada/s a cabo durante os
períodos de estadía.

3.-Os solicitantes de axudas de nova adxudicación
correspondentes ao Programa Isidro Parga Pondal
ordenaranse por orde decrecente de puntos e adxudicaranse as axudas comezando polo candidato e
praza de maior puntuación.

3.2. Relatorios e comunicacións en congresos ou
reunións científicas: máximo 2,5 puntos.

4.-A comisión elaborará unha lista de espera por
orde decrecente de puntuación, na cal figurarán os
solicitantes que, cumprindo os requisitos, non
alcanzaron puntuación suficiente para seren adxudicatarios de axuda pero teñan unha puntuación igual
ou superior á mínima establecida pola comisión de
selección.

-Relatorios en congresos internacionais: máximo
2,5 puntos.
-Relatorios en congresos nacionais: máximo
1,5 puntos.
-Comunicacións en congresos internacionais:
máximo 1 punto.
-Comunicacións en congresos nacionais: máximo
0,5 puntos.
3.3. Teses de doutoramento dirixidas: máximo
10 puntos.
-Teses dirixidas: máximo 10 puntos.
-Teses codirixidas: máximo 5 puntos.
3.4. Outros méritos académico-científicos dos candidatos: máximo 2,5 puntos. Valoraranse aqueloutros méritos académico-científicos relacionados coa
súa área temática e área de coñecemento, do máximo de 5 méritos desta epígrafe do currículo sinalados polo solicitante.
2.-Selección dos candidatos: realizada a avaliación polos comités de expertos externos, a selección
dos candidatos efectuaraa a comisión de selección
establecida no artigo 9º das bases xerais desta convocatoria, consonte o baremo seguinte:
1. Avaliación científico-técnica do candidato realizada polos expertos externos: ata 90 puntos.
2. A avaliación por parte da comisión de selección
(máximo 10 puntos):
-Polo compromiso do solicitante, mediante declaración persoal, de utilización da lingua galega en
todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, o interesado manteña coa Administración autonómica: 1 punto.
-Pola adecuación do currículo do candidato ao
perfil de cada unha da/s praza/s solicitada/s segundo o indicado na táboa seguinte: ata un máximo de
9 puntos.
Adecuación
Puntuación
Discutible
1
Aceptable
3
Boa
5
Notable
7
Excelente
9
Para a valoración da adecuación do currículo do
candidato ao perfil de cada unha da/s praza/s solicitada/s, a comisión de selección poderá contar, se o

5.-A proposta de concesión formulada pola comisión, así como a lista de espera para posibles substitucións, publicarase na internet, na epígrafe de
axudas do enderezo http://economiaeindustria.xunta.es. Esta publicación terá só efectos informativos.
Artigo 9º.-Resolución e notificación.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación elevará a proposta de resolución
formulada pola comisión de selección ao conselleiro
de Economía e Industria para que resolva. Esta resolución publicarase no DOG, segundo o indicado no
artigo 10º das bases xerais desta orde.
Artigo 10º.-Formalización dos contratos e pagamento das axudas.
1. Publicada a resolución no DOG, as institucións
e entidades beneficiarias procederán á contratación
dos candidatos seleccionados para os seus organismos mediante a formalización de contratos laborais
de acordo co que establece o texto refundido do
Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.
2. Os contratos terán unha duración máxima de
tres anos e desenvolveranse nas datas que se indiquen na correspondente resolución de adxudicación.
3. Nos contratos deberá facerse referencia expresa:
a) Ao seu financiamento con cargo ao Programa
Isidro Parga Pondal da Consellería de Economía e
Industria da Xunta de Galicia e, se é o caso, o seu
cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.
b) Á data de incorporación efectiva do beneficiario
ao seu posto de traballo.
c) Á retribución bruta anual, lugar de prestación
de servizos do beneficiario e á duración do contrato.
4. O pagamento das axudas pola Consellería de
Economía e Industria ás institucións ou entidades
beneficiarias levarase a cabo do modo seguinte:
-Un único pagamento do período do ano 2009 logo
da xustificación do gasto realizado e unha vez que as
institucións ou entidades beneficiarias certifiquen a
sinatura dos contratos, xunto cunha copia compulsa-
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-Catro pagamentos de periodicidade semestral
correspondentes aos anos 2010 e 2011 e un pagamento correspondente ao 1º semestre do ano 2012,
logo da xustificación do gasto realizado.
-O pagamento do último período correspondente
ao ano 2012, ata a finalización da actividade, quedará pendente, ademais da xustificación do gasto realizado, da achega da declaración complementaria de
axudas indicada na alínea d) do artigo 13º (obrigas
dos beneficiarios) das bases xerais desta orde.
Artigo 11º.-Condicións de aproveitamento.
Estas axudas son incompatibles coa realización
doutro traballo remunerado ou co aproveitamento
doutro tipo de bolsas ou axudas financiadas con fondos públicos ou privados, agás co aproveitamento
daquelas bolsas que se convocan para cubrir
algunha das seguintes accións formativas: asistencia
a reunións, congresos, seminarios e cursos de especialización ou estadías noutros centros para aprender ou intercambiar técnicas de investigación; así
como cos contratos derivados do artigo 11.2º da Lei
de fomento e coordinación xeral da investigación
científica e técnica (Lei 13/1986, do 14 de abril) ou
da Lei de fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia (Lei 12/1993, do 6 de
agosto).
Artigo 12º.-Renuncias, substitucións e cambios de
destino/praza dos candidatos seleccionados e contratados.
1. A renuncia deberá comunicarse, mediante
escrito motivado do candidato seleccionado, dirixido
ao director xeral de I+D+i, nun prazo mínimo de
15 días naturais, antes de que se produza. O candidato seleccionado deberá trasladar copia da antedita comunicación, segundo corresponda:
-Ao vicerreitor ou vicerreitora de investigación, ou
cargo equivalente, no caso das universidades.
-Ao director do centro, no caso das institucións
non universitarias.
-Ao representante legal no caso dos organismos da
Administración beneficiarios.
2. En canto ás substitucións, no caso de que se
produza algunha renuncia, o órgano de resolución da
convocatoria poderá adxudicar a axuda aos solicitantes da lista de espera, sempre e cando a renuncia
se produza dentro do prazo dos nove meses a partir
da data de resolución destas axudas. O substituto
quedará suxeito ás mesmas condicións e polo tempo
restante do aproveitamento da axuda. En ningún
caso o período correspondente á substitución poderá
rematar máis alá da data xeral de finalización indicada para os contratos na correspondente resolución.
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3. Os cambios de destino/praza con respecto aos
adxudicados a cada investigador seleccionado na
resolución de concesión deberán ser autorizados
previamente pola Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación. Para estes efectos, o
adxudicatario deberá solicitar o cambio en escrito
motivado dirixido ao director xeral de I+D+i. Para a
autorización de cambios terase en conta a relación
de prazas ofertadas na convocatoria para cada institución e entidade beneficiaria.
Artigo 13º.-Interrupcións.
O persoal investigador contratado ao abeiro das
axudas do Programa Isidro Parga Pondal estará suxeito ao establecido na lexislación vixente. Calquera
interrupción dos seus contratos debe ser previamente
comunicada e autorizada pola Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
Artigo 14º.-Dereitos dos candidatos contratados.
Os beneficiarios das axudas correspondentes ao
Programa Isidro Parga Pondal teñen dereito a percibir a axuda económica correspondente, a beneficiarse dos dereitos de carácter laboral e os relativos aos
da Seguridade Social, que deriven do contrato que
formalicen co organismo, centro ou entidade de adscrición, así como a gozar dos dereitos e prestacións
que ten o persoal do centro de similar categoría co
obxecto de que cumpran as súas obrigas.
Artigo 15º.-Obrigas dos candidatos contratados.
Os candidatos seleccionados e contratados
mediante as axudas correspondentes ao Programa
Isidro Parga Pondal teñen as seguintes obrigas:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Aterse ao réxime interno ou de funcionamento do
organismo ou institución en que desenvolva as súas
actividades, especialmente no relativo a condicións de
traballo e normas de prevención de riscos laborais
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia,
agás durante os períodos de formación a que expresamente se lles autorice.
d) Os investigadores que sexan contratados ao
abeiro do disposto nesta orde poderán, por petición
propia, prestar colaboracións complementarias tales
como tarefas docentes, neste último caso ata un
máximo de cento vinte horas anuais. O departamento implicado documentará debidamente a dita colaboración para os efectos de concurso e respectará a
normativa vixente de incompatibilidades.
Artigo 16º.-Obrigas dos organismos ou entidades
de acollida.
Son obrigas xerais do organismo, centro ou institución de adscrición do persoal investigador contratado ao abeiro das axudas deste anexo, sen prexuízo
das derivadas da relación laboral que se estableza:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
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b) Proporcionarlles o apoio necesario e facilitarlles
a utilización dos medios, instrumentos ou equipamentos que resulten precisos para o normal desenvolvemento da súa actividade.
c) Permitir a súa integración nos departamentos,
institutos e organismos públicos ou privados en que
leve a cabo a súa investigación. Os centros onde se
integren os contratos Isidro Parga Pondal estarán
obrigados a garantirlles os dereitos e prestacións
que ten o persoal do centro de similar categoría co
obxecto de que cumpran as súas obrigas.
d) No caso do persoal investigador contratado ao
abeiro do disposto nesta orde que desenvolva a súa
actividade nunha universidade, permitirlle prestar,
por petición propia, colaboracións complementarias,
tales como tarefas docentes, neste último caso ata un
máximo de 120 horas anuais. O departamento implicado documentará debidamente a devandita colaboración para os efectos de concurso e respectando a
normativa vixente de incompatibilidades.
ANEXO IV
Programa Lucas Labrada de axudas ao fomento da formación
e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e
xestión de proxectos de I+D+i en organismos públicos de
investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade
Autónoma de Galicia (nova adxudicación)
Artigo 1º.-Obxectivo e finalidade.
O obxectivo do Programa Lucas Labrada é fortalecer a capacidade investigadora dos centros de I+D
de Galicia, mediante o apoio á formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e
xestión de proxectos de I+D+i en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta convocatoria establece as bases que regulan,
en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, a concesión de axudas ás universidades do SUG, organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos, destinadas á contratación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión
de proxectos de I+D+i. As ditas axudas teñen como
finalidade fortalecer a súa formación e especialización nos organismos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 2º.-Beneficiarios e modalidade das axudas.
1. Poderán ser solicitantes e beneficiarios das axudas correspondentes ao Programa Lucas Labrada os
centros de I+D que se indican no punto seguinte,
que fomenten a contratación de titulados de FP de
grao superior, titulados universitarios de só 1º ciclo
ou titulados universitarios de 1º e 2º ciclo, mediante
un contrato laboral de acordo co que establece o texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, en virtude do cal o persoal seleccionado quedará
vinculado ao centro de formación onde desenvolva o
seu labor como tecnólogo ou axente de innovación e
xestión de proxectos de I+D+i, asumindo ambas as
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dúas partes as obrigas contractuais que deriven del,
e que en todo caso, se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
2. Para os efectos das axudas previstas neste anexo, enténdese por centros de I+D:
a) As universidades do SUG, a través dos seus servizos centrais de investigación e dos seus equipos de
investigación que na data de publicación da orde de
convocatoria estean recoñecidos como tales pola súa
universidade e non teñan vixente unha axuda do
Programa Lucas Labrada de nova adxudicación
correspondente ao ano 2008. Tales grupos deben ter
unha composición mínima de 3 doutores, dos cales
un deles debe ter vinculación permanente coa universidade.
b) Os organismos públicos de investigación (OPI),
a través dos seus equipos de investigación, que
deberán cumprir os requisitos sinalados na alínea
anterior para os grupos de investigación das universidades.
c) Os entes e centros públicos de investigación da
Comunidade Autónoma de Galicia (Cepiga).
d) Os centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia sinalados no artigo 1º.2 das bases
xerais desta orde, que a seguir se indican:
* Centros tecnolóxicos (centros xa consolidados):
-Centro Tecnolóxico Aimen.
-Centro Técnico Nacional de Conservación de Produtos da Pesca (Anfaco-Cecopesca).
-Centro Tecnolóxico de Supercomputación de
Galicia (Fundación Cesga).
-Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia
(CTAG).
-Centro Tecnolóxico da Pesca de Celeiro (Cetpec).
-Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura (Cetga).
* Pre-centros tecnolóxicos (centros de recente
creación ou en proceso de transformación):
-Centro de Innovación e Servizos, Deseño e Tecnoloxía (CIS Galicia).
-Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da
Madeira de Galicia (CIS Madeira).
-Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
(LOMG).
-Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).
-Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación
e Enxeñaría Civil (CITEEC).
-Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT).
-Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).
-Centro Tecnolóxico da Carne e da Calidade Alimentaria de Galicia (Cetega).
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-Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar.
-Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia (AGG).
-Centro Tecnolóxico da Lousa de Galicia.
-Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de
Galicia (Gradiant).
-Centro Tecnolóxico do Naval de Galicia (Cetenaga).
-Centro Galego do Plástico (CGP).
-Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética (Energylab).
-Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia (Ctlacteo).
-Centro Tecnolóxico Téxtil.
e) Os organismos autónomos e outros entes públicos
dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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b) Título universitario de só 1º ciclo.
c) Título universitario de 1º e 2º ciclo.
2.1. O prazo do 1 de xaneiro de 2007 ampliarase
ao de 1 de xaneiro de 2006 naqueles casos en que no
dito período se acredite fidedignamente algún dos
seguintes supostos: baixa maternal, que teñan a cargo menores de tres años, que teñan baixo a súa
dependencia directa e legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, fillos e/ou ascendentes de 1º grao de
consanguinidade ou afinidade ou tutelados por sentenza xudicial firme, con discapacidade física, psíquica ou sensorial, recoñecidos como tales e cun
grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%.
2.2. No caso de títulos de formación profesional,
universitarios de 1º ciclo e de 1º e 2º ciclo obtidos no
estranxeiro ou en centros privados españois deberán
estar recoñecidos oficialmente.
3. Non ter mantido relación contractual coa entidade solicitante en data anterior ao 1 de xaneiro do
ano da convocatoria.
Artigo 4º.-Duración das axudas.

f) Os centros de investigación vinculados a institucións sen fin de lucro dependentes das administracións públicas: CHUS, CHUVI, CHUAC, Fundación
Cabaleiro Goás, Fundación Rof Codina.
3. Establécense as seguintes modalidades de axudas:
Modalidade
A

Destinatarios das axudas
Universidades do SUG-grupos de investigación
OPI (CSIC, IEO)-grupos de investigación

B

CEPIGA
Organismos autónomos e outros entes públicos
Centros tecnolóxicos de Galicia
Centros de investigación vinculados a ISFL
Universidades do SUG-servizos centrais de investigación

4. Só será admitida unha solicitude de axuda
correspondente ao Programa Lucas Labrada por
entidade. No caso das universidades do SUG e as
OPI admitirase unha solicitude por grupo de investigación.
Na solicitude deberá propoñerse un máximo de
tres candidatos, indicando a orde de prelación entre
eles.
Artigo 3º.-Requisitos dos tecnólogos e axentes de
innovación e xestión de proxectos de I+D propostos.
1. Os candidatos propostos polas entidades solicitantes das axudas do Programa Lucas Labrada deberán cumprir, con data límite que coincida coa finalización do prazo de presentación de solicitudes, os
seguintes requisitos:
1. Non se exixe requisito de nacionalidade.
2. Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos e
que este fose alcanzado en data posterior ao 1 de
xaneiro de 2007:
a) Título de formación profesional de grao superior.

As axudas para fomento da formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+i concedidas con cargo ao
Programa Lucas Labrada terán unha duración máxima de dous anos. Os contratos establecidos ao abeiro das devanditas axudas terán a mesma duración,
para desenvolver nas datas que se indiquen na
correspondente resolución de adxudicación.
Artigo 5º.-Dotación, número e financiamento das
axudas.
1. As axudas só poderán ir destinadas ao financiamento dos contratos dos candidatos propostos. A
axuda concedida para cada contrato e ano, incluíndo nese importe a retribución bruta anual do contrato e o pagamento dos custos sociais, será a seguinte:
a) Titulados/as de formación profesional de grao
superior e universitarios de só 1º ciclo: 18.000 €/ano.
b) Titulados/as universitarios superiores: 21.000 €/ano.
As contías indicadas serán iguais para todas as
anualidades da axuda.
2. Se a entidade beneficiaria formaliza un contrato
que implique unha contía bruta superior ás indicadas no punto 1 deste artigo, deberá achegar a diferenza. A cantidade que achegue a institución poderá proceder dos seus orzamentos, ou doutras axudas
públicas ou privadas que reciba.
En ningún caso serán exixibles á Consellería de
Economía e Industria outras obrigas que o cumprimento das condicións da subvención ou axuda nos
termos sinalados nesta convocatoria.
3. O número máximo de contratos de custo máis
alto que se poderán financiar é de 40, que serán
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financiados con cargo ás aplicacións orzamentarias
dos orzamentos xerais da comunidade autónoma
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para os anos 2009, 2010 e 2011 que a seguir se indican, e de acordo coa seguinte distribución:
Crédito

Anexo

Tipo de axuda

Prazas

Anualidades

Aplicación orzamentaria
2009

IV

Lucas Labrada

2010

Total
2011

2012

0

44.02.561A.439.0

0

0

0

0

0

3

44.02.561A.440.0

690,41

63.000,00

62.309,59

0

126.000,00

1

44.02.561A.442.0

230,14

21.000,00

20.769,86

0

42.000,00

5

44.02.561A.443.2

1.150,68

105.000,00

103.849,32

0

210.000,00

7

44.02.561A.480.1

1.610,96

147.000,00

145.389,04

0

294.000,00

24

44.02.561B.444.0

5.523,29

504.000,00

498.476,71

0

1.008.000,00

40

Total

9.205,48

840.000,00

830.794,52

0

1.680.000,00

4. As entidades beneficiarias serán as encargadas
do pagamento dos correspondentes contratos.

persoais e número de tramos de investigación por
membro do grupo.

5. A primeira anualidade das axudas concedidas
comezará a computarse na/s data/s que se indique/n
na resolución desta convocatoria, que non será anterior ao 28 de decembro de 2009.

2. Capacidade de formación: medida a partir do
número de teses de doutoramento dirixidas e lidas
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008, indicando
datos do doutorando, data de lectura e aprobación da
tese e director desta.

Artigo 6º.-Formalización de solicitudes e prazo de
presentación.
As entidades e os grupos de investigación autorizados polas universidades do SUG e as OPI que
desexen participar nesta convocatoria, presentarán,
no prazo e forma establecidos nos artigos 2º e 3º das
bases xerais desta orde, unha única solicitude. Para
tal efecto, deberán:
1º Cubrir o formulario de solicitude, segundo o
modelo normalizado RHS.LL-09/00 do cal a portada
externa se publica como anexo XII a esta orde, que
contén os seguintes puntos:
1. Datos de identificación do solicitante e/ou da
entidade solicitante e os relativos á notificación.
2. Datos sobre o perfil e características básicas de
cada un dos tecnólogos, axentes de innovación ou de
xestión de proxectos de I+D propostos, indicando a
orde de prelación entre eles, así como os datos
correspondentes ao centro ou centros a que se incorporarán.
3. No caso de grupos de investigación (modalidade A), certificación do organismo correspondente
que acredite a data de publicación desta convocatoria, o cumprimento do requisito establecido no punto 2 a) do artigo 2º deste anexo.
4. As declaracións indicadas de xeito xeral no
punto 3 do artigo 2º das bases xerais desta orde.
2º Xunto co formulario de solicitude deberán
acompañar a memoria descritiva da entidade solicitante, que inclúe, segundo a modalidade de que se
trate, os seguintes puntos:
Modalidade A:
1. Produtividade científica: medida a partir do
número de doutores/as e tramos de produtividade
investigadora (sexenios) ou compoñente por méritos
investigadores, no caso do CSIC, indicando datos

3. Recoñecemento da actividade científica: medida a partir da relación de proxectos de investigación
concedidos no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008,
en convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais en que os investigadores do grupo fosen investigadores principais
(exclúense os proxectos de infraestruturas e adquisición de material científico), e ingresos acadados.
4. Capacidade de transferencia de tecnoloxía:
medida a partir dos seguintes ítems:
4.1. Contratos con empresas e/ou entidades públicas e ingresos alcanzados durante o período do 1-12003 ao 31-12-2008.
4.2. Patentes rexistradas e en explotación no
período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
Modalidade B:
1. Capacidade de recursos humanos propios:
medida a partir do número e tipo de titulados en
relación co cadro de persoal do centro ou empresa.
2. Capacidade de captación de recursos económicos en I+D+i: medida a partir dos ingresos por
I+D+i no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
3. Recoñecemento da actividade científica: medida a partir da relación de proxectos de investigación
concedidos no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008,
en convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais en que os investigadores do centro fosen investigadores principais
(exclúense os proxectos de infraestruturas, adquisición de material científico), e ingresos acadados.
4. Capacidade de transferencia en I+D+i: medida
en función das patentes rexistradas e en explotación
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
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3º Ademais, presentarán a seguinte documentación adicional:
A. Documentación adicional relativa á/s persoa/s
que se contratarán:
1. Fotocopia do documento nacional de identidade
ou do documento equivalente no caso de nacionais
doutros países (só no caso de que o interesado non
outorgue consentimento expreso para que a administración verifique os seus datos a partir do número do
documento de identificación).
2. Fotocopia compulsada do título correspondente
(FP, universitario) ou doutro acreditativo de ter
alcanzado o dito título e, de ser o caso, de que este
está recoñecido oficialmente, e a data da súa obtención. As persoas que se acollan ao suposto establecido no número 2.1 do artigo 3º deste anexo, deberán acreditalo documentalmente.
3. Certificado de vida laboral do candidato/s proposto/s, aínda que resulte negativo en tempo contabilizado, emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social (orixinal ou copia compulsada).
4. Memoria (mínimo 1 folio e máximo 3) da actividade que realizará o tecnólogo/axente de innovación
ou de xestión de proxectos de I+D dentro do centro,
indicando as tarefas que vaia desenvolver este.
Deberase xuntar unha memoria por cada un dos candidatos propostos.
5. Acordo de incorporación entre o centro de I+D
e os tecnólogos, axentes de innovación ou xestión de
proxectos de I+D+i propostos. Deberá xuntarse un
acordo de incorporación para cada un dos tecnólogos, axentes de innovación ou xestión de proxectos
de I+D+i propostos.
B. Declaración responsable do representante legal
da entidade solicitante de que o candidato ou candidatos propostos non mantiveron relación contractual
coa dita entidade en data anterior ao 1 de xaneiro de
2009.
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A. Memoria descritiva da entidade solicitante,
(segundo as modalidades que se indican): ata un
máximo de 90 puntos.
1. Modalidade A:
A1. Produtividade científica: medida a partir do
número de doutores/as e tramos de produtividade
investigadora: máximo 25 puntos.
-Por doutor/a sen sexenios: 0,10 puntos.
-Por membro con 1 sexenio: 0,50 puntos.
-Por membro con 2 sexenios: 1,50 puntos.
-Por membro con = 3 sexenios: 3 puntos.
A2. Capacidade de formación: medida a partir do
número de teses de doutoramento dirixidas e lidas
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008: máximo 15
puntos.
-Por tese de doutoramento lida e dirixida: 0,50
puntos.
A3. Recoñecemento da actividade científica:
medida a partir da relación de proxectos de investigación concedidos no período do 1-1-2003 ao 3112-2008, en convocatorias públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais,
en que os investigadores/as do grupo fosen investigadores/as principais (exclúense os proxectos de
infraestruturas), e ingresos acadados: máximo 25
puntos.
-Por cada proxecto internacional: 3 puntos.
-Por cada proxecto do plan nacional: 1 punto.
-Por cada proxecto do PGIDIT-Incite: 0,5 puntos.
A4. Capacidade de transferencia de tecnoloxía:
medida a partir dos seguintes ítems (máximo 25
puntos):
A4.1. Ingresos acadados, durante o período do 11-2003 ao 31-12-2008, por contratos con empresas
e/ou entidades públicas: máximo 25 puntos.

Artigo 7º.-Instrución do procedemento e tramitación.

-Por cada tramo de 12.000 € (sen IVE): 0,15 puntos.

A instrución do procedemento de concesión destas
axudas correspóndelle á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e os servizos
da dita dirección xeral procederán segundo o establecido no artigo 8º (instrución do/s procedemento/s
e tramitación) das bases xerais desta convocatoria.

A4.2. Patentes rexistradas e/ou en explotación:
máximo 10 puntos.

Artigo 8º.-Avaliación e selección das solicitudes.

B1. Capacidade de recursos humanos propios:
medida a partir dos seguintes indicadores en relación
co cadro de persoal do centro: máximo 20 puntos.

Un. O proceso de avaliación e selección das solicitudes será levada a cabo pola comisión de selección indicada no artigo 9º (avaliación e selección
das solicitudes) das bases xerais desta convocatoria.
No proceso de avaliación das solicitudes a comisión
poderá contar, de consideralo necesario, co apoio de
expertos externos. No dito proceso valorará, ata un
máximo de 100 puntos, os seguintes aspectos:

-En explotación: 3 puntos/patente.
-Rexistradas: 1 punto/patente.
2. Modalidade B:

-Titulados universitarios superiores (licenciados
ou equivalentes): 0,50 puntos/titulado/a.
-Doutores/as: 1,25 puntos/doutor/a.
B2. Capacidade de captación de recursos económicos en I+D+i: medida a partir dos ingresos por
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I+D+i no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008: máximo 35 puntos.
*Ingresos I+D+i mediante financiamento privado:
máximo 25 puntos.
-Por cada tramo de 250.000 €: 0,25 puntos.
*Ingresos I+D+i mediante financiamento público:
máximo 10 puntos.
-Por cada tramo de 250.000 €: 0,25 puntos.
B3. Recoñecemento da actividade científica:
medida a partir da relación de proxectos de investigación concedidos no período do 1-1-2003 ao 3112-2008, en convocatorias públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais,
en que os investigadores/as do grupo fosen investigadores/as principais, (exclúense os proxectos de
infraestruturas), e ingresos acadados: máximo 25
puntos.
-Por cada proxecto internacional: 3 puntos.
-Por cada proxecto do plan nacional: 1 punto.
-Por cada proxecto do PGIDIT-Incite: 0,5 puntos.
B4. Patentes rexistradas ou en explotación: (máximo 10 puntos):
-En explotación: 3 puntos/patente.
-Rexistradas: 1 punto/patente.
B. Outros aspectos: ata un máximo de 10 puntos.
1. Por memoria (mínimo 1 folio e máximo 3) da
actividade que van realizar o/s tecnólogo/s, axente/s
de innovación ou de xestión de proxectos de I+D
dentro do centro: máximo 7 puntos.
2. Pola presentación da memoria e documentación
en galego: 2 puntos.
3. Polo compromiso do solicitante, mediante
declaración persoal, de utilización da lingua galega
en todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, o interesado manteña coa Administración autonómica: 1 punto.
Dous. As solicitudes de axudas ordenaranse por
orde decrecente de puntuación e adxudicaranse as
axudas, comezando pola de maior puntuación. A
comisión poderá acordar a adxudicación dun número mínimo e máximo de axudas para cada centro de
I+D solicitante. Para adxudicación do resto das axudas seguirase a orde decrecente de puntuación ata
esgotar as previsións orzamentarias destinadas ao
Programa Lucas Labrada.
Tres. A comisión, en previsión de posibles renuncias e/ou substitucións, poderá elaborar unha lista
de espera por orde decrecente de puntuación, en
que figurarán as solicitudes que non sendo adxudicatarias de axuda acadaron a puntuación mínima
establecida pola comisión de selección.
Catro. A proposta de concesión formulada pola
comisión, así como a lista de espera para posibles
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substitucións, publicarase na internet, na epígrafe
de axudas do enderezo http://economiaeindustria.xunta.es. Esta publicación terá só efectos informativos.
Artigo 9º.-Resolución e notificación.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación elevará a proposta de resolución
formulada pola comisión de selección ao conselleiro
de Economía e Industria para que resolva. Esta resolución publicarase no DOG, segundo o indicado no
artigo 10º das bases xerais desta orde.
Artigo 10º.-Pagamento das axudas.
1. Publicada a resolución no DOG, no prazo de 15
días hábiles desde a súa data de publicación, as institucións e entidades beneficiarias deberán remitir á
Dirección Xeral de I+D+i da Consellería de Economía e Industria certificación da incorporación do
candidato ou candidatos propostos, xunto coa
correspondente copia cotexada do contrato laboral
dos candidatos propostos para os seus organismos,
debidamente asinada por ambas as dúas partes.
2. Nos contratos deberá facerse referencia expresa:
a) Ao seu financiamento con cargo ao Programa
Lucas Labrada da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e, de ser o caso, o seu cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.
b) Á data de incorporación efectiva do beneficiario
ao seu posto de traballo.
c) Á retribución bruta anual, lugar de prestación
de servizos do beneficiario e a duración do contrato.
3. O pagamento das axudas pola Consellería de
Economía e Industria ás institucións ou entidades
beneficiarias levarase a cabo do modo seguinte:
-Un único pagamento do período do ano 2009 logo
da xustificación do gasto realizado e unha vez que as
institucións ou entidades beneficiarias certifiquen a
sinatura dos contratos, xunto cunha copia cotexada
destes. O dito período empezará a computarse na
data de sinatura do/s correspondente/s contrato/s.
-Dous pagamentos de periodicidade semestral
correspondentes ao ano 2010 e outro correspondente ao 1º semestre do ano 2011, logo de xustificación
do gasto realizado.
-O pagamento do último período correspondente
ao ano 2011, ata a finalización da actividade, quedará pendente, ademais da xustificación do gasto realizado, da achega da declaración complementaria de
axudas indicada na alínea d) do artigo 13º (obrigas
dos beneficiarios) das bases xerais desta orde.
Artigo 11º.-Condicións de aproveitamento.
Os contratos realizados ao abeiro das axudas do
Programa Lucas Labrada son incompatibles coa realización doutro traballo remunerado ou o aproveitamento doutro tipo de bolsas ou axudas financiadas
con fondos públicos ou privados, agás co aproveita-
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mento daquelas bolsas que se convocan para cubrir
algunha das seguintes accións formativas: asistencia
a reunións, congresos, seminarios e cursos de especialización ou estadías noutros centros para aprender ou intercambiar técnicas de investigación; así
como cos contratos derivados do artigo 11.2º da Lei
de fomento e coordinación xeral da investigación
científica e técnica (Lei 13/1986, do 14 de abril) ou
da Lei de fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia (Lei 12/1993, do 6 de
agosto).
Artigo 12º.-Renuncias e substitucións do persoal
contratado.
1. No caso de que a persoa contratada ao abeiro
das axudas do Programa Lucas Labrada cese na súa
vinculación laboral nos termos especificados na
resolución de concesión da axuda, a entidade beneficiaria poderá solicitar diante da Dirección Xeral
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e
de maneira xustificada, a incorporación dun novo
candidato ou candidata, nas seguintes condicións:
a) O candidato ou candidata proposto/a deberá
cumprir o requisito de ter igual ou inferior nivel de
titulación (sempre dentro dos límites fixados no artigo 3º deste anexo) que o candidato seleccionado inicialmente. Para principiar o proceso de substitución, haberá que acudir, en primeiro lugar, á lista de
candidatos propostos citada no artigo 2º.4 deste anexo, e propoñer aos candidatos respectando á orde de
prelación establecida (sempre que estes teñan unha
titulación de igual nivel ou inferior permitida ao
candidato a substituír e non fosen excluídos do procedemento).
No caso de que algún dos candidatos da antedita
lista renuncien á axuda, deberán comunicalo por
escrito e, de non quedar candidatos na lista, poderase acudir a novos candidatos cunha titulación igual
ou inferior ao tecnólogo/axente de innovación e xestión de proxectos de I+D+i que se vai substituír e
que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3º
na data límite sinalada no artigo 3º das bases xerais
desta orde.
b) O período de tempo transcorrido desde a baixa
da persoa contratada inicialmente e a alta da segunda non poderá exceder dun mes.
c) No caso de aceptación do novo candidato ou
candidata por parte da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, o novo contrato deberá presentarse no prazo dun mes desde a
baixa da persoa contratada inicialmente. Transcorrido o prazo sinalado sen que se presentase o novo
contrato procederase á cancelación da axuda pendente de execución.
2. A substitución da persoa contratada inicialmente non implicará unha modificación da duración,
contía e condicións iniciais da axuda.
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Artigo 13º.-Interrupcións.
O persoal contratado ao abeiro das axudas do Programa Lucas Labrada estará suxeito ao establecido
na lexislación vixente. Calquera interrupción dos
seus contratos debe ser previamente comunicada e
autorizada pola Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación.
Artigo 14º.-Dereitos dos candidatos contratados.
Os candidatos e candidatas contratados/as ao abeiro das axudas correspondentes ao Programa Lucas
Labrada teñen dereito a percibir a axuda económica
correspondente, a beneficiarse dos dereitos de
carácter laboral e os relativos á da Seguridade
Social, que deriven do contrato que formalicen co
organismo, centro ou entidade de adscrición, así
como a gozar dos dereitos e prestacións que ten o
persoal do centro de similar categoría co obxecto de
que cumpran as súas obrigas.
Artigo 15º.-Obrigas dos candidatos contratados.
Os candidatos contratados mediante as axudas
correspondentes ao Programa Lucas Labrada teñen
as seguintes obrigas:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Aterse ao réxime interno ou de funcionamento
do organismo ou institución en que desenvolva as
súas actividades, especialmente no relativo a condicións de traballo e normas de prevención de riscos
laborais.
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia,
agás durante os períodos de formación a que expresamente se lles autorice.
Artigo 16º.-Obrigas dos organismos ou entidades
de acollida.
Son obrigas xerais do organismo, centro ou institución de adscrición do persoal contratado ao abeiro
das axudas deste anexo, sen prexuízo das derivadas
da relación laboral que se estableza:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Formalizar ou ter formalizado un contrato de
traballo co candidato seleccionado, cunha duración,
como mínimo, igual á do período para o que se concede a axuda establecido na resolución de concesión.
c) Proporcionarlle o apoio necesario e facilitarlle a
utilización dos medios, instrumentos ou equipamentos que resultan precisos para o normal desenvolvemento da súa actividade.
d) Permitir a súa integración nos departamentos,
institutos e organismos públicos ou privados en que
leven a cabo o seu labor. Os centros onde se integren
os contratos Lucas Labrada estarán obrigados a
garantirlles os dereitos e prestacións que ten o per-
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soal do centro de similar categoría co obxecto de que
cumpran as súas obrigas.
ANEXO V
Programa Isabel Barreto de axudas á incorporación de
tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de
I+D+i en organismos públicos de investigación e centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia (nova
adxudicación)
Artigo 1º.-Obxectivo e finalidade.
O obxectivo do Programa Isabel Barreto é fortalecer a capacidade investigadora dos centros de I+D
de Galicia, mediante o apoio á incorporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+i en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta convocatoria establece as bases que regulan en
réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia
competitiva, a concesión de axudas ás universidades
do SUG, organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos, destinadas á incorporación neles de
tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+i coa finalidade de fortalecer a capacidade investigadora dos centros de I+D.
Artigo 2º.-Beneficiarios e modalidade das axudas.
1. Poderán ser solicitantes e beneficiarios das axudas correspondentes ao Programa Isabel Barreto os
centros de I+D que se indican no punto seguinte,
que fomenten a contratación de titulados de FP de
grao superior, titulados universitarios de só 1º ciclo,
titulados universitarios de 1º e 2º ciclo, e doutores,
mediante un contrato laboral de acordo co que establece o texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo, en virtude do cal o persoal seleccionado quedará vinculado ao centro de formación onde
desenvolva o seu labor como tecnólogo ou axente de
innovación e xestión de proxectos de I+D+i, asumindo ambas as dúas partes as obrigas contractuais que
deriven del, e que en todo caso se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
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anterior para os grupos de investigación das universidades.
c) Os entes e centros públicos de investigación da
Comunidade Autónoma de Galicia (Cepiga).
d) Os centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia sinalados no artigo 1º.2 das bases
xerais desta orde, que a seguir se indican:
-Centros tecnolóxicos (centros xa consolidados):
-Centro Tecnolóxico Aimen.
-Centro Técnico Nacional de Conservación de Produtos da Pesca (Anfaco-Cecopesca).
-Centro Tecnolóxico de Supercomputación de
Galicia (Fundación Cesga).
-Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia
(CTAG).
-Centro Tecnolóxico da Pesca de Celeiro (Cetpec).
-Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura (Cetga).
*Pre-centros tecnolóxicos (centros de recente
creación ou en proceso de transformación):
-Centro de Innovación e Servizos, Deseño e Tecnoloxía (CIS Galicia).
-Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da
Madeira de Galicia (CIS Madeira).
-Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
(LOMG).
-Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).
-Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación
e Enxeñaría Civil (CITEEC).
-Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT).
-Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).
-Centro Tecnolóxico da Carne e da Calidade Alimentaria de Galicia (Cetega).
-Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar.

2. Para os efectos das axudas previstas neste anexo, enténdese por centros de I+D:

-Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia (AGG).

a) Ás universidades do SUG, a traves dos seus servizos centrais de investigación e dos seus equipos de
investigación que na data de publicación da orde de
convocatoria estean recoñecidos como tales pola súa
universidade e non teñan vixente unha axuda do
Programa Isabel Barreto de nova adxudicación
correspondente ao ano 2008 ou teñan solicitada
unha prórroga correspondente á adxudicación do
ano 2007. Tales grupos deben ter unha composición
mínima de tres doutores, dos cales un deles debe ter
vinculación permanente coa universidade.

-Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de
Galicia (Gradiant).

b) Os organismos públicos de investigación (OPI),
a través dos seus equipos de investigación, que
deberán cumprir os requisitos sinalados na alínea

e) Os organismos autónomos e outros entes públicos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Centro Tecnolóxico da Lousa de Galicia.

-Centro Tecnolóxico do Naval de Galicia (Cetenaga).
-Centro Galego do Plástico (CGP).
-Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética (Energylab).
-Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia (Ctlacteo).
-Centro Tecnolóxico Téxtil.
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f) Os centros de investigación vinculados a institucións sen fin de lucro dependentes das administracións públicas: CHUS, CHUVI, CHUAC, Fundación
Cabaleiro Goás, Fundación Rof Codina.
3. Establécense as seguintes modalidades de axudas:
Modalidade Destinatarios das axudas
A

Universidades do SUG-grupos de investigación.

B

CEPIGA

OPI (CSIC, IEO)-grupos de investigación.
Organismos autónomos e outros entes públicos
Centros tecnolóxicos de Galicia
Centros de investigación vinculados a ISFL
Universidades do SUG-servizos centrais de investigación.

4. Só será admitida unha solicitude de axuda
correspondentes ao Programa Isabel Barreto por
entidade. No caso das universidades do SUG e as
OPI admitirase unha solicitude por grupo de investigación.
Na solicitude deberá propoñerse un máximo de
tres candidatos, indicando a orde de prelación entre
eles.
Artigo 3º.-Requisitos dos tecnólogos e axentes de
innovación e xestión de proxectos de I+D.
1. Os candidatos propostos polas entidades solicitantes para a obtención dalgunha das axudas do Programa Isabel Barreto deberán cumprir, coa data
límite que coincida coa finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:
1. Non se exixe requisito de nacionalidade.
2. Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos,
e que este fose alcanzado en data anterior ao 1 de
xaneiro de 2007 (agás os beneficiarios do programa
Lucas Labrada, adxudicación 2007):
a) Título de formación profesional de grao superior.
b) Título universitario de só 1º ciclo.
c) Título universitario de 1º e 2º ciclo.
d) Título de doutor.
2.1. No caso do título de doutor, entenderase como
data de obtención do título de doutor, a data de lectura e aprobación da tese de doutoramento.
2.2. No caso de que o título de doutor/a fose obtido no estranxeiro deberá estar homologado segundo
o establecido no Real decreto 309/2005, do 18 de
marzo, polo que se modifica o Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan
as condicións de homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación superior.
2.3. No caso de títulos de formación profesional,
universitarios de 1º ciclo e de 1º e 2º ciclo obtidos no
estranxeiro ou en centros privados españois deberán
estar recoñecidos oficialmente.
2.4. Para os tecnólogos que teñan vixente un contrato do programa Lucas Labrada, adxudicación do
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ano 2007, aceptarase, para efectos de titulación, que
a data do título non sexa posterior ao día 14 de
setembro de 2007.
3. Contar cunha experiencia profesional mínima
de 24 meses de duración como tecnólogo/a, axente
de innovación ou de xestión de proxectos de I+D. A
devandita experiencia acreditarase mediante certificado de vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral
da Seguridade Social (orixinal ou copia cotexada) e
deberá ir acompañado do certificado de empresa ou
copia cotexada dos contratos de traballo, onde se
indique a categoría desempeñada.
Para os efectos de experiencia profesional mínima,
aceptarase a acadada polos tecnólogos que teñan
vixente un contrato do programa Lucas Labrada,
adxudicación do ano 2007, cunha antigüidade superior a 12 meses.
4. A experiencia laboral obtida fóra do Estado
español acreditarase mediante certificación da autoridade laboral do país de orixe e os respectivos contratos. Esta documentación deberá ser entregada
legalizada pola embaixada correspondente ou
mediante tradución xurada.
Artigo 4º.-Duración das axudas.
1. As axudas para o fomento da formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e
xestión de proxectos de I+D+i concedidas con cargo
ao Programa Isabel Barreto terán unha duración
máxima de dous anos. Os contratos establecidos ao
abeiro das devanditas axudas terán a mesma duración, para desenvolver nas datas que se indiquen na
correspondente resolución de adxudicación, e que
terán que ser entre o 28 de decembro de 2009 e o 31
de decembro de 2011.
2. Sempre que as disposicións legais e orzamentarias así o permitan, as axudas e contratos correspondentes ao Programa Isabel Barreto poderán ser
obxecto de prórroga tras a publicación no DOG
dunha convocatoria na cal se recollan os requisitos e
as características desta.
Artigo 5º.-Dotación, número e financiamento das
axudas.
1. As axudas só poderán ir destinadas ao financiamento dos contratos dos candidatos propostos.
A axuda concedida para cada contrato e ano,
incluíndo nese importe a retribución bruta anual
do contrato e o pagamento dos custos sociais, será
a seguinte:
a) Titulados/as de formación profesional de grao
superior e universitarios de só 1º ciclo: 24.000 €/ano.
b) Titulados/as universitarios superiores: 31.000 €/ano.
c) Doutores/as: 36.000 €/ano.
As contías indicadas serán iguais para todas as
anualidades da axuda.
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2. Se a entidade beneficiaria formaliza un contrato
que implique unha contía bruta superior ás indicadas no punto 1 deste artigo, deberá achegar a diferenza. A cantidade que achegue a institución poderá proceder dos seus orzamentos, ou doutras axudas
públicas ou privadas que reciba.
En ningún caso serán exixibles á Consellería de
Economía e Industria outras obrigas que o cumpriAnexo

Tipo de axuda
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mento das condicións da subvención ou axuda nos
termos sinalados nesta convocatoria.
3. O número máximo de contratos de custo máis
alto que poderán financiarse é de 41, que serán
financiados con cargo ás aplicacións orzamentarias
dos orzamentos xerais da comunidade autónoma
para os anos 2009, 2010 e 2011 que a seguir se indican, e de acordo coa seguinte distribución:

Prazas

Crédito
Aplicación orzamentaria

Anualidades
2009

V

Isabel Barreto

2010

2011

Total
2012

1

44.02.561A.439.0

394,52

36.000,00

35.605,48

0

72.000,00

3

44.02.561A.440.0

1.183,56

108.000,00

106.816,44

0

216.000,00

1

44.02.561A.442.0

394,52

36.000,00

35.605,48

0

72.000,00

5

44.02.561A.443.2

1.972,60

180.000,00

178.027,40

0

360.000,00

7

44.02.561A.480.1

2.761,64

252.000,00

249.238,36

0

504.000,00

24

44.02.561B.444.0

9.468,49

864.000,00

854.531,51

0

1.728.000,00

41

Total

16.175,34

1.476.000,00

1.459.824,66

0

2.952.000,00

4. As entidades beneficiarias serán as encargadas
do pagamento dos correspondentes contratos.
5. A primeira anualidade das axudas comezará a
computarse na/s data/s que se indique/n na resolución desta convocatoria, que non será anterior ao 28
de decembro de 2009.
Artigo 6º.-Formalización de solicitudes e prazo de
presentación.
Os centros de I+D e os grupos de investigación
autorizados polas universidades do SUG e as OPI
que desexen participar nesta convocatoria presentarán, no prazo e forma establecidos nos artigos 2º e 3º
das bases xerais desta convocatoria, unha única solicitude correspondente ao Programa Isabel Barreto.
Para tal efecto, deberán:
1º Cubrir o formulario de solicitude, segundo o
modelo normalizado RHS.IB-09/00 do cal a portada
externa se publica como anexo XIII a esta orde, que
contén os seguintes puntos:
1. Datos de identificación do solicitante e/ou da
entidade solicitante e os relativos á notificación.
2. Datos sobre o perfil e características básicas de
cada un dos tecnólogos, axentes de innovación ou de
xestión de proxectos de I+D que se contratarán,
indicando os datos correspondentes ao centro ou
centros a que se incorporarán, así como a orde de
prelación entre os candidatos propostos.

2º Xunto co formulario de solicitude deberán
acompañar a memoria descritiva da entidade solicitante, que inclúe, segundo a modalidade de que se
trate, os seguintes puntos:
Modalidade A:
1. Produtividade científica: medida a partir do
número de doutores/as e tramos de produtividade
investigadora (sexenios) ou compoñente por méritos
investigadores, no caso do CSIC, indicando datos
persoais e número de tramos de investigación por
doutor/a.
2. Capacidade de formación: medida a partir do
número de teses de doutoramento dirixidas e lidas
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008, indicando
datos do doutorando, data de lectura e aprobación da
tese e director dela.
3. Recoñecemento da actividade científica: medida a partir da relación de proxectos de investigación
concedidos no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008,
en convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais en que os investigadores do grupo fosen investigadores principais
(exclúense os proxectos de infraestruturas e adquisición de material científico) e ingresos acadados.
4. Capacidade de transferencia de tecnoloxía:
medida a partir dos seguintes ítems:

3. No caso de grupos de investigación (modalidade A),
certificación do organismo correspondente que acredite
a data de publicación desta convocatoria, o cumprimento do requisito establecido no número 2.a) do artigo 2º
deste anexo.

4.1. Contratos con empresas e/ou entidades públicas e ingresos acadados no período do 1-1-2003 ao
31-12-2008.

4. As declaracións indicadas de xeito xeral no
punto 3 do artigo 2º das bases xerais desta orde.

4.2. Patentes rexistradas e en explotación no
período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
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Modalidade B:
1. Capacidade de recursos humanos propios:
medida a partir do número e tipo de titulados en
relación co cadro de persoal do centro.
2. Capacidade de captación de recursos económicos en I+D+i: medida a partir dos ingresos por
I+D+i no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
3. Recoñecemento da actividade científica: medida a partir da relación de proxectos de investigación
concedidos no período de referencia, en convocatorias da Comunidade Autónoma de Galicia, nacionais
e/ou internacionais en que os investigadores do centro fosen investigadores principais (exclúense os
proxectos de infraestruturas e adquisición de material científico) e ingresos alcanzados.
4. Capacidade de transferencia en I+D+i: medida
en función das patentes rexistradas e en explotación
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008.
3º Ademais, presentarán a seguinte documentación adicional:
A. Documentación adicional relativa á persoa que
se vai contratar:
1. Fotocopia do documento nacional de identidade
ou do documento equivalente no caso de nacionais
doutros países (só no caso de que o interesado non
outorgue consentimento expreso para que a Administración verifique os seus datos a partir do número do documento de identificación).
2. Fotocopia compulsada do título correspondente
(FP, universitario ou de doutor/a) ou doutro acreditativo de ter alcanzado o dito título e, de ser o caso, de
que este está recoñecido oficialmente ou homologado, e a data da súa obtención.
3. Certificado de vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, ademais, certificado de empresa ou copia dos contratos de traballo
(onde se indique a categoría desempeñada). Deberán enviarse orixinais ou copias compulsadas.
4. Memoria (mínimo 1 folio e máximo 3) da actividade que realizará o tecnólogo/axente de innovación
ou de xestión de proxectos de I+D dentro do centro,
indicando as tarefas que desenvolva este. Deberase
xuntar unha memoria por cada un dos candidatos
propostos.
5. Acordo de incorporación entre o centro de I+D
e o/s tecnólogo/s, axente/s de innovación ou xestión
de proxectos de I+D+i propostos. Deberá xuntarse
un acordo de incorporación para cada un dos tecnólogos, axentes de innovación ou xestión de proxectos
de I+D+i propostos.
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Artigo 7º.-Instrución do procedemento e tramitación.
A instrución do procedemento de concesión destas
axudas, correspóndelle á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, procedendo por parte dos servizos da dita dirección xeral
segundo o establecido no artigo 8º (instrución do/s
procedemento/s e tramitación) das bases xerais desta convocatoria.
Artigo 8º.-Avaliación e selección das solicitudes.
Un. O proceso de avaliación e selección das solicitudes será levada a cabo pola comisión de selección indicada no artigo 9º (avaliación e selección
das solicitudes) das bases xerais desta convocatoria.
No proceso de avaliación das solicitudes a comisión
poderá contar, de consideralo necesario, co apoio de
expertos externos. No dito proceso valorará, ata un
máximo de 100 puntos, os seguintes aspectos:
A. Memoria descritiva da entidade solicitante,
(segundo as modalidades que se indican): ata un
máximo de 90 puntos.
1. Modalidade A:
A1. Produtividade científica: medida a partir do
número de doutores/as e tramos de produtividade
investigadora: máximo 25 puntos.
-Por doutor/a sen sexenios: 0,10 puntos.
-Por membro con 1 sexenio/quinquenio: 0,50 puntos.
-Por membro con 2 sexenios/quinquenios: 1,50
puntos.
-Por membro con = 3 sexenios/quinquenios: 3 puntos.
A2. Capacidade de formación: medida a partir do
número de teses de doutoramento dirixidas e lidas
no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008: máximo 15
puntos.
-Por tese de doutoramento lida e dirixida: 0,50
puntos.
A3. Recoñecemento da actividade científica:
medida a partir da relación de proxectos de investigación concedidos no período do 1-1-2003 ao 3112-2008, en convocatorias públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais,
en que os/as investigadores/as do grupo fosen investigadores/as principais (exclúense os proxectos de
infraestruturas), e ingresos alcanzados: máximo 25
puntos.
-Por cada proxecto internacional: 3 puntos.
-Por cada proxecto do plan nacional: 1 punto.
-Por cada proxecto do PGIDIT-Incite: 0,5 puntos.
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A4. Capacidade de transferencia de tecnoloxía:
medida a partir dos seguintes ítems (máximo 25
puntos):
A4.1. Ingresos alcanzados durante o período do 11-2003 ao 31-12-2008, por contratos con empresas
e/ou entidades públicas: máximo 25 puntos.
-Por cada tramo de 12.000 € (sen IVE): 0,15 puntos.
A4.2. Patentes rexistradas e/ou en explotación:
máximo 10 puntos.
-En explotación: 3 puntos/patente.
-Rexistradas: 1 punto/patente.
2. Modalidade B:
B1. Capacidade de recursos humanos propios:
medida a partir dos seguintes indicadores en relación
co cadro de persoal do centro: máximo 20 puntos.
-Titulados universitarios superiores (licenciados
ou equivalentes): 0,50 puntos/ titulado/a.
-Doutores/as: 1,25 puntos/doutor/a.
B2. Capacidade de captación de recursos económicos en I+D+i: medida a partir dos ingresos por
I+D+i no período do 1-1-2003 ao 31-12-2008: máximo 35 puntos.
*Ingresos I+D+i mediante financiamento privado:
máximo 25 puntos.
-Por cada tramo de 250.000 €: 0,25 puntos.
*Ingresos I+D+i mediante financiamento público:
máximo 10 puntos.
-Por cada tramo de 250.000 €: 0,25 puntos.
B3. Recoñecemento da actividade científica:
medida a partir da relación de proxectos de investigación concedidos no período do 1-1-2003 ao 3112-2008, en convocatorias públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, nacionais e/ou internacionais,
en que os/as investigadores/as do grupo fosen investigadores/as principais (exclúense os proxectos de
infraestruturas), e ingresos acadados: máximo 25
puntos.
-Por cada proxecto internacional: 3 puntos.
-Por cada proxecto do plan nacional: 1 punto.
-Por cada proxecto do PGIDIT-Incite: 0,5 puntos.
B4. Patentes rexistradas ou en explotación: máximo 10 puntos.
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B. Outros aspectos: ata un máximo de 10 puntos.
1. Por memoria (mínimo 1 folio e máximo 3) da
actividade que van realizar o/s tecnólogo/s, axente/s
de innovación ou de xestión de proxectos de I+D
dentro do centro: máximo 7 puntos.
2. Pola presentación da memoria e documentación
en galego: 2 puntos.
3. Polo compromiso do solicitante, mediante
declaración persoal, de utilización da lingua galega
en todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, o interesado manteña coa Administración autonómica: 1 punto.
Dous. As solicitudes de axudas ordenaranse por
orde decrecente de puntos e adxudicaranse as axudas, comezando pola de maior puntuación. A comisión poderá acordar a adxudicación dun número
mínimo e máximo de axudas para cada entidade de
I+D solicitante. Para a adxudicación do resto das
axudas seguirase a orde decrecente de puntuación
ata esgotar as previsións orzamentarias destinadas
ao Programa Isabel Barreto.
Tres. A comisión, en previsión de posibles renuncias e/ou substitucións, poderá elaborar unha lista
de espera por orde decrecente de puntuación, na cal
figurarán as solicitudes que, non sendo adxudicatarias de axuda, alcanzaron a puntuación mínima establecida pola comisión de selección.
Catro. A proposta de concesión formulada pola
comisión, así como a lista de espera para posibles
substitucións publicarase na internet, na epígrafe
axudas do enderezo http://economiaeindustria.xunta.es. A dita publicación terá só efectos informativos.
Artigo 9º.-Resolución e notificación.
A Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación elevará a proposta de resolución
formulada pola comisión de selección ao conselleiro
de Economía e Industria para que resolva. Esta resolución publicarase no DOG, segundo o indicado no
artigo 10º das bases xerais desta orde.
Artigo 10º.-Pagamento das axudas.
1. Publicada a resolución no DOG, no prazo de 15
días hábiles desde a data da súa publicación, as institucións e entidades beneficiarias deberán remitir á
Dirección Xeral de I+D+i da Consellería de Economía e Industria certificación da incorporación do
candidato ou candidatos, xunto coa correspondente
copia compulsada do contrato laboral dos candidatos
propostos para os seus organismos, debidamente asinada por ambas as dúas partes.
2. Nos contratos deberá facerse referencia expresa:

-En explotación: 3 puntos/patente.
-Rexistradas: 1 punto/patente.

a) Ao seu financiamento con cargo ao Programa
Isabel Barreto da Consellería de Economía e Indus-
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tria da Xunta de Galicia e, de ser o caso, ao seu cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.
b) Data de incorporación efectiva do beneficiario
ao seu posto de traballo.
c) Á retribución bruta anual, lugar de prestación
de servizos do beneficiario e a duración do contrato.
3. O pagamento das axudas pola Consellería de
Economía e Industria ás institucións ou entidades
beneficiarias levarase a cabo do modo seguinte:
-Un único pagamento do período do ano 2009 logo
da xustificación do gasto realizado e unha vez que as
institucións ou entidades beneficiarias certifiquen a
sinatura dos contratos, xunto cunha copia cotexada
deles. O dito período empezará a computarse na data
de sinatura do/s correspondente/s contrato/s.
-Dous pagamentos de periodicidade semestral,
correspondentes ao ano 2010 e outro correspondente ao 1º semestre do ano 2011, logo de xustificación
do gasto realizado.
-O pagamento do último período correspondente
ao ano 2011, ata a finalización da actividade, quedará pendente, ademais da xustificación do gasto realizado, da achega da declaración complementaria de
axudas indicada na alínea d) do artigo 13º (obrigas
dos beneficiarios) das bases xerais desta orde.
Artigo 11º.-Condicións de aproveitamento.
Os contratos realizados ao abeiro das axudas do
Programa Isabel Barreto son incompatibles coa realización doutro traballo remunerado ou co aproveitamento doutro tipo de bolsas ou axudas financiadas
con fondos públicos ou privados, agás co aproveitamento daquelas bolsas que se convocan para cubrir
algunha das seguintes accións formativas: asistencia
a reunións, congresos, seminarios e cursos de especialización ou estadías noutros centros para aprender
ou intercambiar técnicas de investigación, así como,
cos contratos derivados do artigo 11.2º da Lei de
fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica (Lei 13/1986, do 14 de abril) ou da Lei
de fomento de investigación e de desenvolvemento
tecnolóxico de Galicia (Lei 12/1993, do 6 de agosto).
Artigo 12º.-Renuncias e substitucións do persoal
contratado.
1. No caso de que a persoa contratada ao abeiro
das axudas do Programa Isabel Barreto cese na súa
vinculación laboral nos termos especificados na
resolución de concesión da axuda, a entidade beneficiaria poderá solicitar diante da Dirección Xeral
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e
de maneira xustificada, a incorporación dun novo
candidato ou candidata, nas seguintes condicións:
a) O candidato ou candidata proposto/a deberá cumprir o requisito de ter igual ou inferior nivel de titulación (sempre dentro dos límites fixados no artigo 3º
deste anexo) que o candidato seleccionado inicial-
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mente. Para principiar o proceso de substitución,
haberá que acudir, en primeiro lugar, á lista de candidatos propostos citada no artigo 2º.4 deste anexo, e
propoñer aos candidatos respectando a orde de prelación establecida (sempre que estes teñan unha titulación de igual nivel ou inferior permitida ao candidato
a substituír e non fosen excluídos do procedemento).
No caso de que algún dos candidatos da antedita lista renuncien á axuda, deberán comunicalo por escrito
e, de non quedar candidatos na lista, poderase acudir
a novos candidatos cunha titulación igual ou inferior
ao tecnólogo/axente de innovación e xestión de proxectos de I+D+i que se vai substituír e que cumpran
os requisitos establecidos no artigo 3º na data límite
sinalada no artigo 3º das bases xerais desta orde.
b) O período de tempo transcorrido desde a baixa
da persoa contratada inicialmente e a alta da segunda non poderá exceder dun mes.
c) No caso de aceptación do novo candidato ou
candidata por parte da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, o novo contrato deberá presentarse no prazo dun mes desde a
baixa da persoa contratada inicialmente. Transcorrido o prazo sinalado sen que se presentase o novo
contrato, procederase á cancelación da axuda pendente de execución.
2. A substitución da persoa contratada inicialmente non implicará unha modificación da duración,
contía e condicións iniciais da axuda.
Artigo 13º.-Interrupcións.
O persoal contratado ao abeiro das axudas do Programa Isabel Barreto estará suxeito ao establecido
na lexislación vixente. Calquera interrupción dos
seus contratos debe ser previamente comunicada e
autorizada pola Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación.
Artigo 14º.-Dereitos dos candidatos contratados.
Os candidatos e candidatas contratados/as ao abeiro das axudas correspondentes ao Programa Isabel
Barreto teñen dereito a percibir a axuda económica
correspondente, a beneficiarse dos dereitos de
carácter laboral e os relativos aos da Seguridade
Social, que deriven do contrato que formalicen co
organismo, centro ou entidade de adscrición, así
como a gozar dos dereitos e prestacións que ten o
persoal do centro de similar categoría co obxecto de
que cumpran as súas obrigas.
Artigo 15º.-Obrigas dos candidatos contratados.
Os candidatos contratados mediante as axudas
correspondentes ao Programa Isabel Barreto teñen
as seguintes obrigas:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Aterse ao réxime interno ou de funcionamento do
organismo ou institución en que desenvolva as súas
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actividades, especialmente no relativo ás condicións
de traballo e normas de prevención de riscos laborais.
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Código Ámbito de coñecemento
02

Ciencias experimentais

Código Titulacións

c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia,
agás durante os períodos de formación a que expresamente se lles autorice.
Artigo 16º.-Obrigas dos organismos ou entidades
de acollida.
Son obrigas xerais do organismo, centro ou institución de adscrición do persoal contratado ao abeiro
das axudas deste anexo, sen prexuízo das derivadas
da relación laboral que se estableza:
a) Cumprir as condicións e obrigas establecidas
nesta convocatoria.
b) Formalizar ou ter formalizado un contrato de traballo co candidato seleccionado, cunha duración,
como mínimo, igual á do período para o que se concede a axuda establecido na resolución de concesión.
c) Proporcionarlle o apoio necesario e facilitarlle a
utilización dos medios, instrumentos ou equipamentos que resultan precisos, para o normal desenvolvemento da súa actividade.
d) Permitir a súa integración nos departamentos,
institutos e organismos públicos ou privados en que
leven a cabo o seu labor. Os centros onde se integren
os contratos Isabel Barreto estarán obrigados a
garantirlles os dereitos e prestacións que ten o persoal do centro de similar categoría co obxecto de que
cumpran as súas obrigas.
ANEXO VI
Ámbitos de coñecemento e titulacións
Código Ámbito de coñecemento
01

Humanidades

Código Titulación

01

Licenciado/a en bioloxía

02

Licenciado/a en bioquímica (só de 2º ciclo)

03

Licenciado/a en biotecnoloxía

04

Licenciado/a en ciencia e tecnoloxía dos alimentos (só de 2º ciclo)

05

Licenciado/a en ciencias ambientais

06

Licenciado/a en ciencias e técnicas estatísticas (só de 2º ciclo)

07

Licenciado/a en ciencias do mar

08

Licenciado/a en enoloxía (só de 2º ciclo)

09

Licenciado/a en física

10

Licenciado/a en matemáticas

11

Licenciado/a en química

12

Licenciado/a en xeoloxía

Código Ámbito de coñecemento
03

Ciencias sociais e xurídicas

Código Titulación
01

Licenciado/a en administración e dirección de empresas

02

Licenciado/a en ciencias actuariais e financeiras ( só de 2º ciclo)

03

Licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte

04

Licenciado/a en ciencias do traballo (só de 2º ciclo)

05

Licenciado/a en ciencias políticas e da administración

06

Licenciado/a en comunicación audiovisual

07

Licenciado/a en dereito

08

Licenciado/a en documentación (só de 2º ciclo)

09

Licenciado/a en economía

10

Licenciado/a en investigación e técnicas de mercado (só de 2º ciclo)

11

Licenciado/a en pedagoxía

12

Licenciado/a en psicoloxía

13

Licenciado/a en psicopedagoxía (só de 2º ciclo)

14

Licenciado/a en publicidade e relacións públicas

15

Licenciado/a en socioloxía

16

Licenciado/a en xornalismo

Código Ámbito de coñecemento
04

Ensinanzas técnicas

Código Titulacións
01

arquitecto/a

02

Enxeñeiro/a aeronáutico
Enxeñeiro/a agrónomo

01

Licenciado/a en antropoloxía social e cultural (só de 2º ciclo)

03

02

Licenciado/a en belas artes

04

Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos

03

Licenciado/a en estudos de Asia Oriental (só de 2º ciclo)

05

Enxeñeiro/a de materiais (só de 2º ciclo)

04

Licenciado/a en filoloxía árabe

06

Enxeñeiro/a de minas

05

Licenciado/a en filoloxía catalana

07

Enxeñeiro/a de montes

06

Licenciado/a en filoloxía clásica

08

Enxeñeiro/a de sistemas de defensa (só de 2º ciclo)

09

Enxeñeiro/a de telecomunicación
Enxeñeiro/a en automática e electrónica industrial (só de 2º ciclo)

07

Licenciado/a en filoloxía eslava

10

08

Licenciado/a en filoloxía francesa

11

Enxeñeiro/a en electrónica (só de 2º ciclo)

09

Licenciado/a en filoloxía galega

12

Enxeñeiro/a en informática

10

Licenciado/a en filoloxía hebrea

13

Enxeñeiro/a en organización industrial (só de 2º ciclo)

11

Licenciado/a en filoloxía hispánica

14

Enxeñeiro/a en xeodesia e cartografía (só de 2º ciclo)

12

Licenciado/a en filoloxía inglesa

15

Enxeñeiro/a industrial

13

Licenciado/a en filoloxía italiana

14

Licenciado/a en filoloxía portuguesa

15

Licenciado/a en filoloxía románica

16

Licenciado/a en filoloxía vasca

16

Enxeñeiro/a naval e oceánico

17

Enxeñeiro/a químico

18

Enxeñeiro/a xeólogo

19

Licenciado/a en máquinas navais (só de 2º ciclo)

20

Licenciado/a en náutica e transporte marítimo (só de 2º ciclo)

21

Licenciado/a en radioelectrónica naval (só de 2º ciclo)

17

Licenciado/a en filosofía

18

Licenciado/a en xeografía

19

Licenciado/a en historia

20

Licenciado/a en historia da arte

21

Licenciado/a en historia e ciencia da música

22

Licenciado/a en humanidades

01

Licenciado/a en farmacia

23

Licenciado/a en lingüística (só de 2º ciclo)

02

Licenciado/a en medicina

24

Licenciado/a en teoría da literatura e literatura comparada (só de 2º ciclo)

03

Licenciado/a en odontoloxía

25

Licenciado/a en tradución e interpretación

04

Licenciado/a en veterinaria

Código Ámbito de coñecemento
05

Ciencias da saúde

Código Titulación
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ANEXO VII
Programa Ángeles Alvariño-Convocatoria 2009
Oferta de proxectos-Liñas de investigación
Prazas
AA.09

Organismo/institución

Destino do posto de
traballo

Área temática ANEP
Acrónimo
Denominación

AA.09-001 Anfaco Cecopesca

Departamento de Bioloxía TA
Molecular e Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía de
Alimentos

AA.09-002 Anfaco Cecopesca

Departamento de
Microbioloxía e Toxinas

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

AA.09-003 Asociación de Investigación
Metalúrgica del Noroeste
(Aimen)

Área Físico-química

TM

Tecnoloxía de Materiais

AA.09-004 Asociación de Investigación
Metalúrgica del Noroeste
(Aimen)

Área Mecánica

TM

Tecnoloxía de Materiais

AA.09-005 Centro Tecnolóxico do
Secretaría Xeral
Mar (Fundación Cetmar)

BVA

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

AA.09-006 Centro Tecnolóxico do
Transferencia de
Mar (Fundación Cetmar) tecnoloxía

BVA

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

AA.09-007 Clúster da Acuicultura de
Galicia-Cetga
AA.09-008 Consello Superior de
Investigacións Científicas

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética
Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

Departamento de
Xenética
Instituto de
Investigacións Mariñas

AA.09-009 Consello Superior de
Grupo de Enxeñaría de
Investigacións Científicas Procesos-Instituto de
Investigacións Mariñas
AA.09-010 Consejo Superior de
Grupo de Enxeñaría de
Investigaciones
Procesos-Instituto de
Científicas
Investigacións Mariñas

BVA

TA

Ciencia e Tecnoloxía de
Alimentos

TA

Ciencia e Tecnoloxía de
Alimentos

BMC
AA.09-011 Fundación Biomédica do Grupo de investigación
Chuvi
enfermidades
respiratorias
AA.09-012 Fundación Biomédica do Grupo de investigación en BMC
Chuvi
cancro

AA.09-013 Fundación Centro
Tecnolóxico de Galicia
(Cesga)
AA.09-014 Fundación Centro
Tecnolóxico de Galicia
(Cesga)
AA.09-015 Fundación Complexo
Hospitalario Universitario
da Coruña

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

Departamento de
Aplicacións e Proxectos

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

Departamento de
Aplicacións e Proxectos

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

Departamento de
Investigación

BMED

Biomedicina

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

AA.09-016 Fundación Complexo
Departamento de
Hospitalario Universitario Investigación
da Coruña
AA.09-017 Fundación Fomento da
Calidade e o
Desenvolvemento
Tecnolóxico de GaliciaCIS Madeira
AA.09-018 Fundación Pública de
Medicina Xenómica
AA.09-019 Fundación Pública de
Medicina Xenómica
AA.09-020 IDICHUS-Complexo
Universitario de Santiago
de Compostela

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

Área de coñecemento
Código
Denominación

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

780 Tecnoloxía de alimentos Obtención mediante a biotecnoloxía
de produtos con propiedades
beneficiosas para a saúde
630 Microbioloxía
Desenvolvemento de métodos rápidos
e fiables para a detección de toxinas
mariñas alternativos ao bioensaio en
rato. Cultivo de microalgas mariñas a
media e grande escala en
fotobiorreactores.
65 Ciencias dos materiais e Deseño de novos tratamentos
enxeñaría metalúrxica superficiais e crioxénicos en aliaxes
de aluminio para aplicacións en
aeronáutica e automoción
65 Ciencias dos materiais e Desenvolver ferramentas avanzadas e
enxeñaría metalúrxica específicas de visualización 3D e
análise automática de defectos das
imaxes xeradas no TAC
220 Ecoloxía
Sistemas de xestión e tratamento de
residuos, tanto orgánicos como
inorgánicos. Procesos biolóxicos de
tratamento de residuos a escala de
laboratorio como a escala industrial.
220 Ecoloxía
Bioloxía das especies mariñas
explotables. Dinámica das
comunidades bentónicas
intermareais. Interaccións entre a
diversidade e o funcionamento dos
ecosistemas
420 Xenética
Vacina mellorada fronte a
Philasterides dicentrarchi
220 Ecoloxía
Modelos ecofisiolóxicos,
biomarcadores, capacidade de carga
de ecosistemas e incidencia do
cambio global en bivalvos
780 Tecnoloxía de alimentos Análise de sensibilidade global
aplicada ao modelado e á
identificación de bioprocesos
780 Tecnoloxía de alimentos Modelado e control robusto de
sistemas distribuídos de transporte de
materia, enerxía e cantidade de
movemento, de interese no campo de
procesos agroalimentarios e
biotecnolóxicos
60 Bioquímica e bioloxía Investigación en bioloxía molecular,
molecular
especialmente en estudos de
epixenética
60 Bioquímica e bioloxía Estudos de epidemioloxía xenética e
molecular
molecular de diversos tipos de
cancro, como o cancro de mama,
pulmón e colon
Computación de altas prestacións
035 Arquitectura e
(HPC)
tecnoloxía de
computadoras
035 Arquitectura e
Modelización e algoritmos en
tecnoloxía de
simulación numérica (HPC)
computadoras
630 Microbioloxía
Afondamento na epidemioloxía
clínica e molecular das infeccións
causadas polo microorganismo
Acinetobacter baumannii
050 Bioloxía celular
Coñecemento das causas polas que o
haplogrupo micondrial J é un factor
protector para padecer artrose e para
a súa progresión
555 Enxeñaría química
Aplicación da nanotecnoloxía nos
recubrimentos e adhesivos do sector
da madeira

TQ
Centro de Innovación e
Servizos Tecnolóxicos da
Madeira de Galicia-CIS
Madeira

Tecnoloxía Química

-

BMED

Biomedicina

610

-

BMED

Biomedicina

610 Medicina

Departamento de
Reumatoloxía

BMED

Biomedicina

610 Medicina

Medicina

Xenómica funcional da hiperplasia
suprarrenal conxénita
Xenómica funcional da leucemia
mieloide crónica
Identificación e validación de dianas
terapéuticas en enfermidades
reumáticas. Estudos in vitro en liñas
celulares e in vivo en modelos
experimentais muriños.

15.330
Prazas
AA.09

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Organismo/institución

Destino do posto de
traballo

AA.09-021 IDICHUS-Complexo
Departamento de
Universitario de Santiago Hematoloxía
de Compostela
AA.09-022 Ingacal
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Área temática ANEP
Acrónimo
Denominación

BMED

Área de coñecemento
Código
Denominación

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

Biomedicina

610 Medicina

Xenética e bioloxía molecular dos
trastornos linfoproliferativos,
especialmente a leucemia linfática e
os trastornos relacionados
Sistemas sustentables de producións
gandeiras en Galicia

Gandaría e Pesca

700 Produción animal

Agricultura

705 Produción vexetal

Estudo da adaptabilidade das
variedades autóctonas do viñedo ante
o cambio climático

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

630 Microbioloxía

Comprensión dos impactos da
contaminación orgánica no medio
mariño e estratexias para minimizar
os efectos negativos sobre os
organismos
Modelado de interaccións físicobiolóxicas en poboacións de
microalgas nocivas
Aplicación de técnicas moleculares
ao desenvolvemento da acuicultura
Traballos de cultivo larvario do polbo
(Octopus vulgaris), mellorando
aspectos de nutrición das paralarvas e
introducindo análises exhaustivas de
composición bioquímica
Fisioloxía sensoriomotora no
párkinson

AA.09-024 Instituto Español de
Oceanografía

Departamento de
GAN
produción animal- Centro
de Investigacións
Agrarias de Mabegondo
Departamento de
AGR
Viticultura-Estación de
Viticultura e Enoloxía de
Galicia
Centro Oceanográfico da BMC
Coruña

AA.09-025 Instituto Español de
Oceanografía

Centro Oceanográfico de BVA
Vigo

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

220 Ecoloxía

AA.09-026 Instituto Español de
Oceanografía
AA.09-027 Instituto Español de
Oceanografía

Centro Oceanográfico de BMC
Vigo
Centro Oceanográfico de GAN
Vigo

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética
Gandaría e Pesca

60

Bioquímica e bioloxía
molecular
700 Produción animal

FFA

Fisioloxía e farmacoloxía

410 Fisioloxía

BVA

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

412 Fisioloxía vexetal

Peroxidasas vexetais: caracterización.
Análise de ligninas

DER

Dereito

130 Dereito civil

Patria potestade e menores

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

570 Linguaxes e sistemas
informáticos

CT

Ciencias da Terra

525 Enxeñaría do terreo

Bases de datos espaciais. Indexación
espacial. Recuperación da
información espacial e xeográfica.
Sistemas de información xeográfica.
Arquitectura de aplicacións GIS.
Hidroxeoloxía e modelización.
Almacenamento xeolóxico de CO2.

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

075 Ciencia da computación Visión artificial. Biometría
e intelixencia artificial

QMC

Química

750 Química analítica

Contaminantes no medio acuático e
no aire

BVA

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

220 Ecoloxía

Ecoloxía molecular; organismos
mariños; filoxeografía; conectividade
entre poboacións

ED

Ciencias da Educación

245 Educación física e
deportiva

Adestramento deportivo.
Biomecánica. Postactivación.
Neurofisioloxía

FFI

Filoloxía e Filosofía

583 Literatura española

Literatura española, edición crítica,
bibliotecas dixitais

FFI

Filoloxía e Filosofía

345 Filoloxía inglesa

Lingua e literatura irlandesa, música
tradicional irlandesa

MTM

Matemáticas

265 Estatística e
Inferencia estatística
investigación operativa

DER

Dereito

170 Dereito penal

Dereito penal económico e da
empresa

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

420 Xenética

Bivalvos, marcadores moleculares,
xenética de poboacións, análise de
parentesco, acuicultura, xestión de
recursos.

AA.09-023 Ingacal

AA.09-028 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Medicina-Facultade de
Ciencias da Saúde
AA.09-029 Universidade da Coruña Departamento de Bioloxía
(UDC)
Animal, Vexetal e
Ecoloxía-Facultade de
Ciencias
AA.09-030 Universidade da Coruña Departamento de Dereito
(UDC)
Privado-Facultade de
Dereito
AA.09-031 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Computación-Facultade
de Informática

AA.09-032 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Tecnoloxía da
Construción-ETS
Enxeñeiros de Camiños,
Canais e Portos
AA.09-033 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Computación-Facultade
de Informática
AA.09-034 Universidade da Coruña Departamento de Química
(UDC)
Analítica-Facultade de
Ciencias
AA.09-035 Universidade da Coruña Departamento de Bioloxía
(UDC)
Animal, Vexetal e
Ecoloxía-Facultade de
Ciencias
AA.09-036 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Educación Física e
Deportiva-Facultade de
Ciencias do Deporte e a
Educación Física
AA.09-037 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Filoloxía Española e
Latina-Facultade de
Filoloxía
AA.09-038 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Filoloxía InglesaFacultade de Filoloxía
AA.09-039 Universidade da Coruña Departamento de
(UDC)
Matemáticas-Facultade
de Informática
AA.09-040 Universidade da Coruña Departamento de Dereito
(UDC)
Público-Facultade de
Dereito
AA.09-041 Universidade da Coruña Departamento de Bioloxía
(UDC)
Celular e MolecularFacultade de Ciencias
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AA.09-042 Universidade da Coruña
(UDC)

AA.09-043 Universidade da Coruña
(UDC)

Destino do posto de
traballo
Departamento de
Socioloxía e Ciencia
Política e da
Administración-Facultade
de Socioloxía
Departamento de Química
Fundamental-Facultade
de Ciencias
Departamento de
Filoloxía InglesaFacultade de Filoloxía
Instituto Universitario de
Xeoloxía
Departamento de
Ciencias da Navegación e
da Terra-Facultade de
Ciencias
Departamento de Química
Fundamental-Facultade
de Ciencias
Departamento de
Ciencias da Navegación e
da Terra-Facultade de
Ciencias
Departamento de
Filoloxía InglesaFacultade de Filoloxía

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Área temática ANEP
Acrónimo
Denominación
CS
Ciencias Sociais

Área de coñecemento
Código
Denominación
775 Socioloxía

15.331

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación
Estudos sobre seguridade marítima e
protección ambiental. Técnicas
cualitativas de investigación social.
Análise mediática de catástrofes e a
súa repercusión sociopolítica.
Química organometálica: propiedades
e aplicacións

QMC

Química

760

Química inorgánica

FFI

Filoloxía e Filosofía

345

Filoloxía inglesa

Literatura e cultura inglesa no século
XVIII

CT

Ciencias da Terra

655

Paleontoloxía

AGR

Agricultura

240

Edafoloxía e química
agrícola

ADN antigo, técnicas de xenética
molecular, restos fósiles, filoxeografía
Conservación de solos e calidade de
augas

QMC

Química

765

Química orgánica

Produtos naturais mariños. Síntese
orgánica

AGR

Agricultura

240

Edafoloxía e química
agrícola

Macro- e microelementos,
dispoñibilidade de nutrientes para a
planta, balance de nutrientes

FFI

Filoloxía e Filosofía

345

Filoloxía inglesa

PS

Psicoloxía

725

Psicobioloxía

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

630

Microbioloxía

Recompilación e etiquetaxe
electrónica de textos científico
técnicos en lingua inglesa entre os
séculos XVII e XX
Marcadores psicofisiolóxicos do
avellentamento normal ou
deterioración cognitiva lixeira (DCL)
e a enfermidade de Alzheimer (EA)
Determinar a vía de presentación de
antíxenos en rodaballo e linguado.

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

60

Bioquímica e bioloxía
molecular

Bioloxía das células T reguladoras

QMC

Química

760

Química inorgánica

BMED

Biomedicina

20

Anatomía patolóxica

Química organometálica. Aplicacións
en catálise homoxénea de
metalaciclos de Pd, Pt e Rh
Alteracións xenéticas en linfomas

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

60

Bioquímica e bioloxía
molecular

ED
AA.09-056 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Didáctica e Organización
Escolar-Facultade de
Ciencias da Educación

Ciencias da Educación

215

Didáctica e
organización escolar

AA.09-057 Universidade de Santiago Departamento de
FFA
de Compostela (USC)
Fisioloxía-Facultade de
Medicina e Odontoloxía
AA.09-058 Universidade de Santiago Departamento de
FFA
de Compostela (USC)
Farmacoloxía-Facultade
de Farmacia
AA.09-059 Universidade de Santiago Departamento de Química QMC
Orgánica-Facultade de
de Compostela (USC)
Farmacia

Fisioloxía e Farmacoloxía

410

Fisioloxía

Fisioloxía e Farmacoloxía

315

Farmacoloxía

Avaliación e estudo do mecanismo de
acción de novos fármacos

Química

765

Química orgánica

AA.09-060 Universidade de Santiago Departamento de Química
de Compostela (USC)
Orgánica-Facultade de
Farmacia
AA.09-061 Universidade de Santiago Departamento de Física
Aplicada-Facultade de
de Compostela (USC)
Física
AA.09-062 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Anatomía Patolóxica e
Ciencias ForensesFacultade de Medicina e
Odontoloxía
AA.09-063 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Psicoloxía Evolutiva e da
Educación-Facultade de
Psicoloxía

QMC

Química

765

Química orgánica

Desenvolvemento de novos
neuroprotectores análogos de
rasaxilina como unha estratexia
terapéutica para as enfermidades de
Parkinson e de Alzheimer
Química farmacéutica. Deseño,
síntese e avaliación farmacolóxica

FI

Física e Ciencias do Espazo

385

Física aplicada

BMED

Biomedicina

613

PS

Psicoloxía

735

AA.09-044 Universidade da Coruña
(UDC)
AA.09-045 Universidade da Coruña
(UDC)
AA.09-046 Universidade da Coruña
(UDC)

AA.09-047 Universidade da Coruña
(UDC)
AA.09-048 Universidade da Coruña
(UDC)

AA.09-049 Universidade da Coruña
(UDC)

AA.09-050 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Psicoloxía Clínica e
Psicobioloxía-Facultade
de Psicoloxía
AA.09-051 Universidade de Santiago Departamento de
Microbioloxía e
de Compostela (USC)
Parasitoloxía-Facultade
de Bioloxía
AA.09-052 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Bioquímica e Bioloxía
Molecular-Facultade de
Bioloxía
AA.09-053 Universidade de Santiago Departamento de Química
de Compostela (USC)
Inorgánica-Facultade de
Química
AA.09-054 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Anatomía Patolóxica e
Ciencias ForensesFacultade de Medicina e
Odontoloxía
AA.09-055 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Bioquímica e Bioloxía
Molecular-Facultade de
Bioloxía

Desenvolvemento e aplicación de
marcadores moleculares para a
identificación, cuantificación e
análise poboacional de especies
mariñas de interese comercial
Deseñar e desenvolver contornos de
ensino con TIC na educación
superior: repercusións e desafíos na
construción do coñecemento
profesional, innovación docente e
formación profesional
Estudo dos mecanismos moleculares
na oncoxénese

Preparación e caracterización de
sistemas nanoheteroxéneos con
aplicacións biofísicas
Medicina legal e forense Xenética forense

Psicoloxía evolutiva e
da educación

Psicoloxía do envellecemento

15.332
Prazas
AA.09

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Organismo/institución

Destino do posto de
traballo

AA.09-064 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Farmacia e Tecnoloxía
Farmacéutica-Facultade
de Farmacia
AA.09-065 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Enxeñaría QuímicaEscola Técnica Superior
de Enxeñaría
AA.09-066 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Fisioloxía-Facultade de
Medicina e Odontoloxía

AA.09-067 Universidade de Santiago Departamento de
Medicina-Facultade de
de Compostela (USC)
Medicina e Odontoloxía
AA.09-068 Universidade de Santiago Departamento de
Ciencias Morfolóxicasde Compostela (USC)
Facultade de Medicina e
Odontoloxía
AA.09-069 Universidade de Santiago Departamento de Historia
de Compostela (USC)
Medieval e ModernaFacultade de Xeografía e
Historia
AA.09-070 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Literatura Española,
Teoría da Literatura e
Lingüística XeralFacultade de Filoloxía
AA.09-071 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Enxeñaría AgroforestalEscola Politécnica
Superior
AA.09-072 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Xenética-Facultade de
Veterinaria
AA.09-073 Universidade de Santiago Departamento de Química
de Compostela (USC)
Física-Facultade de
Ciencias
AA.09-074 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Enxeñaría AgroforestalEscola Politécnica
Superior
AA.09-075 Universidade de Santiago Departamento de
de Compostela (USC)
Enxeñaría AgroforestalEscola Politécnica
Superior
AA.09-076 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Bioquímica, Xenética e
Inmunoloxía-Facultade
de Bioloxía
AA.09-077 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Ciencia
dos Materiais e Enxeñaría
Metalúrxica-E.T.S. de
Enxeñeiros Industriais
AA.09-078 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Economía AplicadaFacultade de CC.EE. e
Empresariais

Área temática ANEP
Acrónimo
Denominación
FFA
Fisioloxía e Farmacoloxía

Área de coñecemento
Código
Denominación
310 Farmacia e tecnoloxía
farmacéutica

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación
Nanoestruturas para a liberación de
fármacos antitumorais

TQ

Tecnoloxía Química

555

Enxeñaría química

Enxeñaría ambiental e bioprocesos

FFA

Fisioloxía e Farmacoloxía

410

Fisioloxía

MCLI

Medicina Clínica e
Epidemioloxía

610

Medicina

Códigos cerebrais para a memoria de
traballo e toma de decisións;
correlacións entre conduta e
actividade cerebral
Bases moleculares das lipodistrofias

MCLI

Medicina Clínica e
Epidemioloxía

27

Anatomía e embrioloxía Reprogramación das células
humana
somáticas adultas (IPS) para terapia
celular en E. de Parkinson

HA

Historia e Arte

485

Historial medieval

Os fins da historia na Idade Media

FFI

Filoloxía e Filosofía

583

Literatura española

Literatura española. Século de Ouro.
Edición de textos. Calderón de la
Barca

AGR

Agricultura

500

Enxeñaría agroforestal

Modelización do crecemento e a
produción forestal

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

420

Xenética

Xenética en acuicultura

QMC

Química

755

Química física

ICI

Enxeñaría Civil e
Arquitectura

540

IME

Enxeñaría Mecánica, Naval
e Aeronáutica

720

BMC

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

60

Bioquímica e bioloxía
molecular

TM

Tecnoloxía de Materiais

65

ECO

Economía

225

Enxeñaría Mecánica, Naval
e Aeronáutica

590

Ciencias dos materiais e Desenvolvemento de métodos de
enxeñaría metalúrxica avaliación e control da durabilidade
de infraestruturas en ambientes
mariños
Economía aplicada
Economía da enerxía. Economía
ambiental. Regulación enerxéticoambiental na teoría e na práctica,
potenciar áreas estratéxicas para o
desenvolvemento potencial
Máquinas e motores
Modelado e simulación de caldeiras
térmicos
de biomasa de baixa potencia

Tecnoloxía Química

555

Enxeñaría química

Tecnoloxía Química

555

Enxeñaría química

Tecnoloxía Química

555

Enxeñaría química

Fisioloxía e Farmacoloxía

410

Fisioloxía

Accións fisiolóxicas a nivel
neuroendócrino e metabólico de
tóxicos

Filoloxía e Filosofía

583

Literatura española

Edición crítica de textos literarios
españois

IME
AA.09-079 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Enxeñaría Mecánica,
Máquinas, Motores
Térmicos e Fluídos-E.T.S.
de Enxeñeiros Industriais
TQ
AA.09-080 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Enxeñaría QuímicaFacultade de Química
AA.09-081 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Enxeñaría QuímicaE.T.S. de Enxeñeiros
Industriais
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TQ

AA.09-082 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
TQ
Enxeñaría Química-CITI
AA.09-083 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Bioloxía FFA
Funcional e CC. da
Saúde-Facultade de
Bioloxía
FFI
AA.09-084 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Literatura Española e
Teoría da LiteraturaFacultade de Filoloxía e
Tradución

Estudo de sistemas organizados
biomiméticos mediante sondas
fluorescentes altamente sensibles ao
microcontorno
Enxeñaría hidráulica
Desenvolvemento do dispositivo de
conversión de enerxía wavecat
patentado pola Universidade de
Santiago de Compostela
Proxectos de enxeñaría Ordenación produtiva agraria (OPA)

Caracterización de proteínas víricas e
humanas aplicables ao ámbito da
saúde animal e humana

Posta a punto e optimización de
procesos de extración líquido-líquido
en continuo seguidos dunha etapa de
recuperación do solvente
Mostraxe e análise de solos ou
sedimentos, valoración da
dispoñibilidade de posibles
contaminantes e determinación da
toxicidade de compostos nocivos para
o ambiente.
Bioloxía molecular e xenética

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
Prazas
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Organismo/institución

Destino do posto de
traballo

AA.09-085 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Literatura Española e
Teoría da LiteraturaFacultade de Filoloxía e
Tradución
AA.09-086 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Informática-E.S. de
Enxeñaría Informática

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Área temática ANEP
Acrónimo
Denominación

FFI

Filoloxía e Filosofía

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

AA.09-087 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Pintura- HA
Facultade de Belas Artes

Historia e Arte

AA.09-088 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Análise PS
e Intervención
PsicosocioeducativaFacultade de CC da
Educación e do Deporte
AA.09-089 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Química QMC
Analítica e AlimentariaFacultade de Química
AA.09-090 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Química QMC
Física-Facultade de
Química

Psicoloxía

Área de coñecemento
Código
Denominación

15.333

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

796 Teoría da literatura e
literatura comparada

Coñecemento da teoría e narrotoloxía
fílmicas. Coñecemento da historia do
cine. Experiencia investigadora no
estudo das adaptacións
cinematográficas
75 Ciencia da computación Adquisición automática de recursos
e intelixencia artificial lexicais en linguaxes naturais
mediante a aplicación de técnicas de
intelixencia artificial directamente
sobre textos dun corpus.
690 Pintura
A arte e o son, a través das súas
poéticas, ciencias, técnicas e
tecnoloxías. Teoría e práctica
730 Psicoloxía básica
Psicoloxía xurídica do menor e da
familia

Química

750 Química analítica

Miniaturización de sistemas
analíticos e aplicacións

Química

755 Química física

QMC

Química

765 Química orgánica

Estrutura molecular de complexos de
antocianidinas aplicada ao deseño de
novos pigmentos con propiedades
antioxidantes
Síntese orgánica orientada á
diversidade

QMC

Química

765 Química orgánica

Deseño e síntese de moléculas con
potencial actividade biolóxica

BVA

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

220 Ecoloxía

Aspectos relacionados coa ecoloxía
acuática

INF

Ciencias da Computación e
Tecnoloxía Informática

570 Linguaxes e sistemas
informáticos

AA.09-095 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Teoría COM
do Sinal e
Comunicacións-E.T.S.E.
Telecomunicación

Tecnoloxía Electrónica e
das Comunicacións

800 Teoría do sinal e
comunicacións

AA.09-096 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
COM
Enxeñaría TelemáticaE.T.S.E.
Telecomunicación
AA.09-097 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
FFI
Tradución e LingüísticaFacultade de Filoloxía e
Tradución

Tecnoloxía Electrónica e
das Comunicacións

560 Enxeñaría telemática

Minaría de datos en bioinformática.
Análise de datos procedentes de
microarrays de ADN. Extración e
integración de bases de datos
biomédicas. Creación de ferramentas
traslacionais
Radio definida por software, estudo
de interferencia residual deste tipo de
sistemas en escenarios de
reutilización de espectro mediante
técnicas de radio cognitiva.
Transmisión de contidos multimedia
por canles sen fíos de banda larga

Filoloxía e Filosofía

814 Traducción e
interpretación

AA.09-098 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
FFI
Tradución e LingüísticaFacultade de Filoloxía e
Tradución

Filoloxía e Filosofía

814 Tradución e
interpretación

BVA
AA.09-099 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Ecoloxía e Bioloxía
Animal-Facultade de CC.
do Mar
AA.09-100 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Química QMC
Física-Facultade de
Química

Bioloxía Vexetal, Animal e
Ecoloxía

220 Ecoloxía

Química

755 Química física

AA.09-101 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Bioquímica, Xenética e
Inmunoloxía-Facultade
de Bioloxía

Bioloxía Molecular, Celular
e Xenética

420 Xenética

AA.09-091 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Química
Orgánica-Facultade de
Química
AA.09-092 Universidade de Vigo (UVI) Departamento deQuímica OrgánicaFacultade de Química
AA.09-093 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Ecoloxía e Bioloxía
Animal-Facultade de
Bioloxía
AA.09-094 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Informática-E.S.
Enxeñaría Informática

BMC

Terminoloxía, terminografía e
terminótica. Extración e
procesamento de información
terminolóxica plurilingüe de córpora
textuais especializados, comparables
e paralelos en galego, español e
inglés
Tradución e paratradución: análise
dos procesos, contextos e
posicionamentos que arrodean a
tradución na era dixital, prestando
especial atención aos procesos
paratradutivos que concorren nos
medios audiovisuais como o cinema e
a produción audiovisual
Ecoloxía da fauna bentónica en
fondos sedimentarios costeiros

Proposta de solucións innovadoras ao
problema da oxidación lipídica en
alimentos e criterios científicos que
permitan a elección do mellor
antioxidante para unha aplicación
determinada
Estudo da relación entre evolución
molecular e estrutura proteíca, con
aplicacións a organismos patóxenos
de interese como o virus da SIDA

15.334
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ANEXO VIII
Programa Isidro Parga Pondal-Convocatoria 2009
Oferta de proxectos-Liñas de investigación
Prazas
IPP.09

Organismo/institución

Destino do posto de
traballo

IPP.09-001 Anfaco Cecopesca

Área de Medio
Ambiente e Valorización
dos Produtos do Mar

IPP.09-002 Anfaco Cecopesca

Área de Enxeñaría,
Innovación e
Desenvolvemento
Tecnolóxico

Área temática ANEP
Acrónimo

Área de coñecemento
Código

Denominación

Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

Química

750

Química analítica

TA

Ciencia e tecnoloxía
de alimentos

780

Tecnoloxía de alimentos Novas técnicas de conservación e
procesamento de alimentos

IPP.09-003 Asociación de
Área Metalografía
Investigación Metalúrgica
del Noroeste (Aimen)

TQ

Tecnoloxía química

065

Ciencias dos materiais e Avaliar o comportamento dos materiais que
enxeñaría metalúrxica conforman unha cheminea de forma rápida
e sistemática, adaptándoo aos combustibles
actuais e utilizándoo para a optimización de
materiais/propiedades na fabricación de
chemineas

IPP.09-004 Centro Tecnolóxico do
Promoción e
Mar (Fundación Cetmar) Transferencia de
Tecnoloxía

BVA

Bioloxía vexetal,
animal e ecoloxía

220

Ecoloxía

Distribución e expansión de especies
macroalgais non nativas en hábitats
intermareais

IPP.09-005 Centro Tecnolóxico do
Unidade de Tecnoloxías
Mar (Fundación Cetmar) Mariñas

CT

Ciencias da terra

398

Física da terra

Oceanografía operacional. Instrumentación
oceanográfica. Tecnoloxía aplicada á
xestión de continxencias no mar

IPP.09-006 Consejo Superior de
Departamento de
Investigacións Científicas Tecnoloxía dos
(CSIC)
Alimentos-Instituto de
Investigacións Mariñas

TA

Ciencia e tecnoloxía
de alimentos

780

Tecnoloxía de alimentos Control da calidade dos produtos
pesqueiros mediante a aplicación de
compostos naturais bioactivos con poder
antioxidante

Agricultura

705

Produción vexetal

FI

Física e ciencias do
espazo

038

Astronomía e astrofísica Estudo do saber astronómico en sociedades
históricas e tradicionais; sistema de
cómputo do tempo. Interacción con
procesos simbólicos e coa percepción social
da paisaxe e o espazo.

IPP.09-009 Fundación Biomédica do Departamento de
Cardioloxía
CHUVI

BMC

Bioloxía molecular,
celular e xenética

60

Bioquímica e bioloxía
molecular

Proteómica en patoloxía molecular en
cardioloxía

IPP.09-010 Fundación Biomédica do Departamento de
Investigación
CHUVI

MCLI

Medicina clínica e
epidemioloxía

615

Medicina preventiva e
saúde pública

Epidemioloxía do cancro: mama, colon y
pulmón

IPP.09-011 Fundación Centro
Departamento de
Tecnolóxico de Galicia (Cesga) Aplicacións e Proxectos

INF

Ciencias da
computación e
tecnoloxía informática

035

Arquitectura e
tecnoloxía de
computadoras

Computación de altas prestacións (HPC)

IPP.09-012 Fundación Centro
Departamento de
Tecnolóxico de Galicia (Cesga) Aplicacións e proxectos

INF

Ciencias da
computación e
tecnoloxía informática

035

Arquitectura e
tecnoloxía de
computadoras

Modelización e algoritmos en simulación
numérica (HPC)

IPP.09-013 Fundación CTAG

Departamento de
Enxeñaría e
Desenvolvemento

IME

Enxeñaría mecánica,
naval e aeronáutica

515

Enxeñaría dos procesos Desenvolvemento de novos materiais
de fabricación
plásticos

IPP.09-014 Fundación CTAG

Departamento de
Climáticos, Acústica,
Vibracións e Automatismos

IME

Enxeñaría mecánica,
naval e aeronáutica

545

Enxeñaría mecánica

Investigación aplicada sobre técnicas
avanzadas de medida para caracterización e
análise de compoñentes motor

IPP.09-015 Fundación do Complexo Unidade InvestigaciónHospitalario Universitario Área de Terapia Celular
da Coruña

BMC

Bioloxía molecular,
celular e xenética

050

Bioloxía celular

Diferenciación celular, deseño e utilización
de biomateriais, estadas e construtos.
Terapia celular aplicada ao corazón, pel,
limbo, óso ou cartilaxe

IPP.09-016 Fundación do Complexo Unidade InvestigaciónHospitalario Universitario Área de Proteómica
da Coruña

BMC

Bioloxía molecular,
celular e xenética

050

Bioloxía celular

Proteómica, espectrometría de masas e
proteómica cuantitativa. Busca de
biomarcadores proteicos. Enfermidades
asociadas ao envellecemento

TQ

Tecnoloxía química

555

Enxeñaría química

Desenvolvemento de liñas de investigación
en adhesivos no sector da madeira

Misión Biolóxica de
IPP.09-007 Consello Superior de
Investigacións Científicas Galicia
(CSIC)
Laboratorio de PatrimonioIPP.09-008 Consello Superior de
Investigacións Científicas Instituto de Estudos
(CSIC)
Galegos Padre Sarmiento

IPP.09-017 Fundación Fomento da
Calidade e o
Desenvolvemento Tecnolóxico
de Galicia-Cis Madeira

Centro de Innovación e
Servizos Tecnolóxicos
da Madeira de GaliciaCIS Madeira

QMC

Denominación

AGR

Metodoloxías para a implantación de
melloras nos procesos industriais
encamiñadas á prevención da
contaminación na orixe e minimización das
verteduras, subprodutos e residuos

Estudo dos mecanismos implicados na
resistencia dos cultivos e estreses bióticos e
abióticos. Procura de xenes e mellora
xenética da resistencia

IPP.09-018 IDICHUS-Complexo
Departamento de
Hospitalario Universitario Nefroloxía
de Santiago de
Compostela

BMED Biomedicina

610

Medicina

Investigación en xenética e bioloxía
molecular das enfermidades renais
hereditarias, especialmente as
enfermidades renais poliquísticas

IPP.09-019 IDICHUS-Complexo
Departamento de
Hospitalario Universitario Reumatoloxía
de Santiago de
Compostela

BMED Biomedicina

610

Medicina

Estudo do mecanismo polo que a variación
xenética no xene IRF5 é un factor xenético
importante para múltiples enfermidades
reumáticas

700

Produción animal

Alimentación de gando vacún leiteiro con
dietas forraxeiras e avaliación do efecto da
alimentación nos produtos da fermentación
rumial, produción e calidade do leite

IPP.09-020 Ingacal

Departamento de
Produción AnimalCentro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo

GAN

Gandaría e pesca
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Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

IPP.09-021 Ingacal

Departamento de
Viticultura-Estación de
Viticultura e Enoloxía
de Galicia

AGR

Agricultura

705

Produción vexetal

Estudo e desenvolvemento de novas
técnicas culturais e da súa influencia no
viñedo e na aparición de novas
enfermidades

IPP.09-022 Instituto Español de
Oceanografía

Centro Oceanográfico de
Vigo

BVA

Bioloxía vexetal,
animal e ecoloxía

220

Ecoloxía

Estudo da biodiversidade e do ciclo de vida
das microalgas implicadas nas Floracións
algais nocivas (FAN)

IPP.09-023 Universidade da Coruña
(UDC)

Departamento de
Medicina-Facultade de
Ciencias da Saúde

MCLI

Medicina clínica e
epidemioloxía

610

Medicina

Seguimento a longo prazo do estado
cognitivo, psicomotor e funcional dunha
poboación institucionalizada de persoas
maiores

IPP.09-024 Universidade da Coruña
(UDC)

Departamento de Bioloxía
Celular e MolecularFacultade de Ciencias

BMC

Bioloxía molecular,
celular e xenética

060

Bioquímica e bioloxía
molecular

Investigación na regulación da expresión
xénica en levaduras e as súas aplicacións

IPP.09-025 Universidade da Coruña
(UDC)

Departamento de Filoloxía
Española e Latina-Facultade
de Filoloxía

FFI

Filoloxía e filosofía

796

Teoría da literatura e
literatura comparada

Estudos comparatistas de textos verbais,
cinematográficos, televisivos e dixitais de
literatura peninsular, ibérica e literaturas
anglófonas

IPP.09-026 Universidade da Coruña
(UDC)

Instituto Universitario
de Xeoloxía

CT

Ciencias da terra

427

Xeodinámica externa

Biodeterioración de rochas graníticas e
patrimonio histórico

IPP.09-027 Universidade da Coruña
(UDC)

Departamento de
Matemáticas-Facultade
de Informática

MTM

Matemáticas

595

Matemática aplicada

Modelos matemáticos e simulación
numérica en enxeñería e ciencias aplicadas

IPP.09-028 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Farmacoloxía-Facultade
de Veterinaria/Farmacia

FFA

Fisioloxía e
farmacoloxía

315

Farmacoloxía

Avaliación e estudo do mecanismo de
acción de novos fármacos. Química
biolóxica aplicada ao descubrimento
preliminar de fármacos. Farmacoloxía de
toxinas mariñas.

IPP.09-029 Universidade de Santiago Departamento de Anatomía
(USC)
Patolóxica e Ciencias
Forenses-Facultade de
Medicina e Odontoloxía

MCLI

Medicina clínica e
epidemioloxía

807

Toxicoloxía

Espectrometría de masas en tándem
acoplada a LC. A súa aplicación en casos
de sumisión química ao tráfico rodado e á
metabolómica.

IPP.09-030 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Química OrgánicaFacultade de
Química/Farmacia

QMC

Química

765

Química orgánica

Química farmacéutica. Deseño, síntese e
avaliación farmacolóxica. Nanometais e
moléculas bioactivas. Síntese e
caracterización de materiais moleculares.
Descubrimento de ligandos mediante
métodos computacionais e RMN. Síntese
vía metais.

IPP.09-031 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Fisioloxía-Facultade de
Medicina e Odontoloxía

FFA

Fisioloxía e
farmacoloxía

410

Fisioloxía

Procesamento visual no córtex cerebral.
Factores de transcrición e cancro de mama

IPP.09-032 Universidade de Santiago Departamento de
(Usc)
Dereito ComúnFacultade de Dereito

DER

Dereito

130

Dereito civil

Dereito civil. Dereito civil galego. Dereito
de sucesións

IPP.09-033 Universidade de Santiago Departamento de
(Usc)
Psicoloxía Clínica e
Psicobioloxía-Facultade
de Psicoloxía

PS

Psicoloxía

725

Psicobioloxía

Consecuencias neurocognitivas do consumo
intensivo de alcohol en mozos. Procesos de
atención e modulación emocional.

IPP.09-034 Universidade de Santiago Departamento de Física
(USC)
Aplicada-Facultade de
Física

FI

Física e ciencias do
espazo

247

Electromagnetismo

Nanoestruturas para dispositivos
termoeléctricos

IPP.09-035 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Historia Medieval e
Moderna-Facultade de
Xeografía e Historia

HA

Historia e arte

485

Historial medieval

Milenarismo, apocaliptismo e fin do mundo
na Idade Media peninsular

IPP.09-036 Universidade de Santiago Departamento de Física
(USC)
de Partículas-Facultade
de Física

FI

Física e ciencias do
espazo

390

Física atómica,
molecular e nuclear

Participación no experimento LHCb do
CERN e en futuros experimentos en física
de partículas. Desenvolvemento de
programas de física nuclear experimental
con ións radioactivos en instalacións
europeas

IPP.09-037 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Farmacia e Tecnoloxía
Farmacéutica Facultade de Farmacia

FFA

Fisioloxía e
farmacoloxía

310

Farmacia e tecnoloxía
farmacéutica

Deseño e caracterización de nanoestruturas
para a liberación de fármacos

IPP.09-038 Universidade de Santiago Departamento de Edafoloxía
(USC)
e Química AgrícolaFacultade de Bioloxía

AGR

Agricultura

240

Edafoloxía e química
agrícola

Procesos de adsorción en compoñentes
coloidais dos solos

IPP.09-039 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Química Analítica,
Nutrición e
Bromatoloxía-Facultade
de Farmacia

TA

Ciencia e tecnoloxía
de alimentos

640

Nutrición e bromatoloxía Seguridade química dos alimentos.
Interacción envase-alimento e modelado da
migración

15.336
Prazas
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Breve perfil do proxecto-liña de
investigación

Química

755

Química física

Propiedades de transporte eléctrico e
térmico en películas de nanotubos de
carbono para a fabricación de transistores
flexibles de efecto de campo. Descrición
das propiedades químicas de superficies
minerais mediante a aplicación de modelos
termodinámicos

IPP.09-041 Universidade de Santiago Departamento de
(USC)
Electrónica e ComputaciónFacultade de Física

INF

Ciencias da
computación e
tecnoloxía
informática

035

Arquitectura e
tecnoloxía de
computadoras

Desenvolvemento de técnicas de
optimización e paralelización para
aplicacións irregulares en sistemas
multinúcleo de altas prestacións.
Procesamento intelixente da información

IPP.09-042 Universidade de Santiago Departamento de Enxeñería
(USC)
Química-Escola Técnica
Superior de Enxeñería

TQ

Tecnoloxía química

555

Enxeñaría química

Tratamento biolóxico de augas residuais.
Ferramentas de xestión ambiental:
avaliación de risco ambiental, ACV e
pegada ecolóxica. Modelado de tecnoloxías
de tratamento de augas residuais, lamas e
residuos. Desenvolvemento de bio eco
adhesivos

IPP.09-043 Universidade de Santiago Departamento de Teoría da
(Usc)
Educación-Facultade de
Ciencias da Educación

ED

Ciencias da
educación

805

Teoría e historia da
educación

Educación, competencias interculturais e
fluxos migratorios

IPP.09-044 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Ecoloxía e
Bioloxía Animal-Facultade
de Bioloxía

BVA

Bioloxía vexetal,
animal e ecoloxía

819

Zooloxía

Ecoloxía evolutiva das aves

IPP.09-045 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Bioloxía Funcional e
Ciencias da SaúdeFacultade de Bioloxía

BMC

Bioloxía molecular,
celular e xenética

050

Bioloxía celular

Técnicas de bioloxía molecular aplicadas
no ámbito da neurobioloxía do
desenvolvemento

Ciencias da terra

295

Explotación de minas

Clasificacións xeomecánicas en
explotacións subterráneas de pizarras

IPP.09-046 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Enxeñaría
dos Recursos Naturais e
Medio Ambiente E.T.S.E.
Minas

CT

IPP.09-047 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Fundamentos da Análise
Económica e Historia das
Institucións EconómicasFacultade de CC.
Económicas e Empresariais

ECO

Economía

415

Fundamentos da análise Análise económica
económica

IPP.09-048 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Enxeñaría QuímicaFacultade de Ciencias

TQ

Tecnoloxía química

555

Enxeñaría química

Procesamento químico e biotecnolóxico de
biomasa vexetal para a obtención de
produtos de alto valor engadido

IPP.09-049 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Física
Aplicada-Facultade de
Ciencias do Mar

FI

Física e ciencias do
espazo

385

Física aplicada

Desenvolvemento de técnicas experimentais
e modelos teóricos para a caracterización
termofísica de fluídos

IPP.09-050 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Filoloxía
Inglesa, Francesa e
Alemana-Facultade de
Filoloxía e Tradución

FFI

Filoloxía e filosofía

345

Filoloxía inglesa

Procesamento diacrónico da cláusula
mediante o estudo de complexidade
estrutural

IPP.09-051 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Estatística
e Investigación OperativaFacultade de CC.
Económicas e Empresariais

MTM

Matemáticas

265

Estatística e
investigación operativa

Investigación na área de estatística e
investigación operativa

IPP.09-052 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Física
Aplicada-Facultade de
Ciencias

FI

Física e ciencias do
espazo

647

Óptica

Óptica cuántica e de ondas de materia

IPP.09-053 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Ecoloxía e Bioloxía
Animal-Facultade de
Ciencias do Mar

BVA

Bioloxía vexetal,
animal e ecoloxía

220

Ecoloxía

Ecoloxía mariña: ecotoxicoloxía, ecoloxía
larvaria, oceanografía biolóxica

IPP.09-054 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Teoría
do Sinal e
Comunicacións ETSE
Telecomunicación

COM

Tecnoloxía
electrónica e das
comunicacións

800

Teoría do sinal e
comunicacións

Coñecementos e experiencia nas áreas de
procesado do sinal e/ou comunicacións
dixitais

IPP.09-055 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de Enxeñaría
dos Recursos Naturais e
Medio Ambiente ETSE Minas

CT

Ciencias da terra

505

Enxeñaría cartográfica, Aplicación das ciencias xeomáticas a
xeodésica e
problemas de enxeñaría e a súa
fotogravimétrica
transferencia ao sector produtivo

IPP.09-056 Universidade de Vigo (UVI) Departamento de
Xeociencias Mariñas e
Ordenación do TerritorioFacultade de Ciencias do
Mar

CT

Ciencias da terra

280

Estratigrafía

Paleoceanografía: novos marcadores
bioxeoquímicos
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ANEXO IX
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

MODELO RHS.MB-09/00

ANO 2009
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA CONTRATOS PREDOUTORAIS DE FORMACIÓN DE DOUTORES EN
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA. NOVA
ADXUDICACIÓN. (PROGRAMA MARÍA BARBEITO)

DOCUMENTO

IN840C

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO

NOME

SEXO

NIF

ENDEREZO HABITUAL (RÚA, NÚMERO, PISO)

HOME

MULLER

LOCALIDADE

PROVINCIA

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

INFORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN

ANO DE LICENCIATURA

CURSO ACADÉMICO NO QUE REMATOU O 3º CICLO

UNIVERSIDADE EN QUE SE LICENCIOU

UNIVERSIDADE EN QUE REALIZOU O 3º CICLO

ÁREA EN QUE INSCRIBE A SÚA LICENCIATURA

CC. EXPERIMENTAIS E MATEMÁTICAS

CC. TECNOLÓXICAS E INFORMÁTICA

MEDICINA E CC. DA SAÚDE

CC. SOCIAIS

HUMANIDADES

DATOS DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

DIRECTOR/A DO PROXECTO

CATEGORÍA

UNIVERSIDADE

CENTRO

CÓDIGO *

DEPARTAMENTO

CÓDIGO *

ENDEREZO

TELÉFONO

EXTENSIÓN

(*) VER LISTAXE DE CÓDIGOS DE CENTROS E DEPARTAMENTOS PARA AS UNIVERSIDADES GALEGAS

Quen abaixo asina DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao
abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa
finalidade, no xeito que determine o órgano competente.
Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7
de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 24 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a
diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,
Conselleiro de Economía e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

de

15.338

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
MODELO RHS.MB-09/00

DECLARACIÓNS RESPONSABLES
Don/Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

DATAS DE
SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA.

Non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais, coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
Non ter sido beneficiario destas axudas ou doutras homologadas por un período igual ou superior a nove meses.
(DECLARACIÓN OPCIONAL) Comprometerse a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística.
Non ter en vigor un contrato María Barbeito.
,
(Sinatura)

de

de

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

15.339

ANEXO X
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIADAS POLO FSE
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

ANO 2009
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

PROGRAMA ÁNGELES ALVARIÑO DE AXUDA Á ESPECIALIZACIÓN DE
DOUTORES EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN E CENTROS
TECNOLÓXICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (NOVA
ADXUDICACIÓN)

MODELO RHS.AA-09/00
DOCUMENTO

IN840D

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO

NOME

SEXO

NIF

ENDEREZO HABITUAL (RÚA, NÚMERO, PISO)

HOME
LOCALIDADE

MULLER
CONCELLO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

UNIVERSIDADE EN QUE OBTIVO O TÍTULO DE DOUTOR
DATA LECTURA DA TESE

DOUTOR EN

UNIVERSIDADE DE

PAÍS

INDICAR, POR ORDE DE PREFERENCIA, AS PRAZAS ÁS CALES OPTA
(MÁXIMO 3 PRAZAS QUE NON PODERÁN CORRESPONDER A MÁIS DUNHA ÁREA TEMÁTICA)
1

P-

2 P-

3

P-

Quen abaixo asina DECLARA QUE:
Dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados
nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as
subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión
da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.

Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de
SI
identidade do Ministerio da Presidencia.
NON
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais
recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o
enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 24 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a
diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

,
Conselleiro de Economía e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

de

15.340

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
MODELO RHS.AA-09/00

DECLARACIÓNS RESPONSABLES
Don/Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

DATAS DE
SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA.

Non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais, coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
Comprometerse a levar a cabo os períodos de estadía en centros de investigación de fóra de Galicia distintos a aquel en que acadase o
grao de doutor/a necesarios para acadar o mínimo de 24 meses ao longo do período de tres anos de contrato.
(DECLARACIÓN OPCIONAL) Comprometerse a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste
procedemento, manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística.
Non ter en vigor un contrato do Programa Ángeles Alvariño, Juan de la Cierva ou equivalente.
Non ter sido beneficiario dun contrato do Programa Ángeles Alvariño, Juan de la Cierva ou equivalente por un período igual ou superior
a nove meses.
,
(Sinatura)

de

de

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
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15.341

ANEXO XI
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIADAS POLO FSE
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

MODELO RHS.IPP-09/00

ANO 2009
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE DOUTORES EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN E CENTROS TECNOLÓXICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

DOCUMENTO

IN840A

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

NOME

NIF/NIE

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

UNIVERSIDADE EN QUE OBTIVO O TÍTULO DE DOUTOR
DATA LECTURA DA TESE

DOUTOR EN

UNIVERSIDADE DE

PAÍS

INDIQUE ESTADÍAS DE POSDOUTORAMENTO QUE ACREDITAN O REQUISITO DO ARTIGO 2º.C) DAS BASES
UNIVERSIDADE/ CENTRO DE INVESTIGACIÓN

DURACIÓN MESES

TOTAL (MÍNIMO 24 MESES)

INDICAR, POR ORDE DE PREFERENCIA, AS PRAZAS ÁS CALES OPTA (MÁXIMO 3 PRAZAS QUE NON PODERÁN
CORRESPONDER A MÁIS DE DÚAS ÁREAS TEMÁTICAS)
1 P-

2

P-

3

P-

Quen abaixo asina DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo con establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao
abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa
finalidade, no xeito que determine o órgano competente.
Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7
de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 24 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a
diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,
Conselleiro de Economía e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

de

15.342

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
MODELO RHS.IPP-09/00

DECLARACIÓNS RESPONSABLES
Don/Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación.

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA

DATAS DE
SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar DENEGADA.

Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
Non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Non ter sido beneficiario dun contrato do programa Isidro Parga Pondal, Ramón y Cajal ou outros homologados por un período igual ou
superior a nove meses.
(DECLARACIÓN OPCIONAL) comprometerse a utilizar a lingua galega en todas as relacións que manteña coa Administración
autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.
Non ter en vigor un contrato do programa Isidro Parga Pondal, Ramón y Cajal ou asimilable.
,

Asdo.:

de

de

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009
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ANEXO XII
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (RHS)

MODELO RHS.LL- 09/00

ANO 2009
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE TECNÓLOGOS E AXENTES DE INNOVACIÓN E XESTIÓN
DE PROXECTOS DE I+D+I EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN E CENTROS
TECNOLÓXICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOVA ADXUDICACIÓN
(PROGRAMA LUCAS LABRADA)

DOCUMENTO

IN840G

SOLICITUDE

A1. DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF/NIE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

A2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN

CIF

ACRÓNIMO

DOMICILIO SOCIAL

CONCELLO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TIPO DE ENTIDADE
ORGANISMO PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADE

CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DA
CC.AA. DE GALICIA

OUTROS

CENTRO TECNOLÓXICO

A3. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE SOLICITANTE E SINATURA DE AUTORIZACIÓN DA SOLICITUDE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SINATURA E SELO

NIF

NOME

CARGO

,

de

de

Quen abaixo asina DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos.44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao
abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade,
na forma que determine o órgano competente.

Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7
de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).
LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 24 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas correspondentes a
diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica-INCITE (2006-2010) para o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)
RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,
Conselleiro de Economía e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

de

15.344

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009

ANEXO XII
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación
MODELO RHS.LL- 09/00

A2.- DATOS BÁSICOS RELATIVOS AOS TECNÓLOGOS / AXENTES QUE SE VAN CONTRATAR E CENTRO DE INCORPORACIÓN
(nº máximo de candidatos propostos: 3)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 1)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

TELÉFONO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DIPLOMADO/A – E.T.

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 2)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

TELÉFONO

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DIPLOMADO/A – E.T.

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 3)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

TELÉFONO

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

DIPLOMADO/A – E.T.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

DATOS DO CENTRO DE INCORPORACIÓN
CENTRO

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL
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DECLARACIÓNS RESPONSABLES
Don/Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:
DATAS DE

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar DENEGADA.

Non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais, coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
Que o candidato ou candidatos propostos non mantiveron relación contractual coa entidade en data anterior ao 1º de xaneiro do ano da
correspondente convocatoria.
DECLARACIÓN OPCIONAL
Que se compromete a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste procedemento, manteña coa
Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/ 1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.

,

de

de

O/A SOLICITANTE

Vº E PRACE
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE A QUE PERTENCE
O/A SOLICITANTE

Asdo.:

Asdo.:
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ANO 2009
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE TECNÓLOGOS E AXENTES DE INNOVACIÓN E XESTIÓN
DE PROXECTOS DE I+D+I EN ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN E CENTROS
TECNOLÓXICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOVA ADXUDICACIÓN
(PROGRAMA ISABEL BARRETO)

DOCUMENTO

IN840E

SOLICITUDE

A1. DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF/NIE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

A2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN

CIF

ACRÓNIMO

DOMICILIO SOCIAL

CONCELLO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TIPO DE ENTIDADE
ORGANISMO PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADE

CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DA
CC.AA. DE GALICIA

OUTROS

CENTRO TECNOLÓXICO

A3. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE SOLICITANTE E SINATURA DE AUTORIZACIÓN DA SOLICITUDE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SINATURA E SELO

NIF

NOME

CARGO

,

de

de

Quen abaixo asina DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento á consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao
abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade,
na forma que determine o órgano competente.
Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7
de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude
se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 24 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes a
diversas accións de formación de investigadores, do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2009, e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)
RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,
Conselleiro de Economía e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

de

Nº 189 앫 Venres, 25 de setembro de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

15.347

ANEXO XIII
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA
Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación

MODELO RHS.IB- 09/00

A2.- DATOS BÁSICOS RELATIVOS AOS TECNÓLOGOS / AXENTES QUE SE VAN CONTRATAR E CENTRO DE INCORPORACIÓN
(nº máximo de candidatos propostos: 3)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 1)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

TELÉFONO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DIPLOMADO/A – E.T.

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 2)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

TELÉFONO

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DIPLOMADO/A – E.T.

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

PERFIL E CARACTERÍSTICAS DO TECNÓLOGO/AXENTE QUE SE VAI CONTRATAR (Nº 3)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

SEXO

NOME

ENDEREZO ELECTRÓNICO

HOME

NIF/NIE

TELÉFONO

FAX

MULLER

TITULACIÓN REQUIRIDA (sinalar cun X)
DOUTOR/A

LICENCIADO/A – E.S.

DIPLOMADO/A – E.T.

F.P. - GRAO SUPERIOR

DENOMINACIÓN DO TÍTULO

ANO

UNIVERSIDADE OU CENTRO

DATOS DO CENTRO DE INCORPORACIÓN
CENTRO

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL
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DECLARACIÓNS RESPONSABLES
Don/Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:
DATAS DE

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar DENEGADA.

Non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais, coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.
DECLARACIÓN OPCIONAL
Que se compromete a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste procedemento, manteña coa
Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/ 1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.

,

de

de

O/A SOLICITANTE

Vº E PRACE
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE A QUE PERTENCE
O/A SOLICITANTE

Asdo.:

Asdo.:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Resolución do 10 de setembro de 2009, da
Secretaría Xeral de Política Lingüística,
pola que se dá publicidade aos convenios de
colaboración suscritos por esta secretaría
xeral no segundo cuadrimestre do ano 2009.
Para os efectos do previsto no artigo 11 da
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas

prácticas na Administración pública galega, acórdase darlles publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística no segundo cuadrimestre do ano 2009,
os cales se relacionan no anexo desta resolución.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2009.
P.A.
José Luis Vázquez Fernández
Secretario xeral de Política Lingüística

