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CONVOCATORIA CONSOLIDACIÓN 2019 
PROCEDEMENTO PARA O ENVÍO DO MODELO DE CERTIFICADO DA 

UNIVERSIDADE PARA TODAS AS MODALIDADES (GPC, GRC) 
  

Unha vez publicada a convocatoria das axudas de Consolidación para o ano 2019, e 
debido ás diferentes seccións da Vicerreitoria de Política Científica, Investigación e 
Transferencia, implicadas na revisión dos méritos que deben incluír os grupos de 
investigación que desexen solicitar estas axuda, cómpre deseñar un procedemento 
coordinado que faga que esta xestión resulte rápida e sinxela. 
Por iso, é moi importante que os/as solicitantes sigan as seguintes instrucións: 
Investigadores/Grupos de investigación: 

• Descargar o modelo de certificado universidade que corresponda segundo a 
modalidade á que desexen presentarse e cumprimentar os datos que se indican no 
impreso. 

•  Enviar o modelo, en formato word, por correo electrónico a proxectos@udc.gal 
para que a Sección de Proxectos inicie a súa revisión.  

        O texto do “asunto” debe ser: Revisión certificado (modalidade). (acrónimo e 
código grupo). 
        Exemplo: Revisión certificado GRC. GEAMA G256 
 
A  DATA LÍMITE DE RECEPCIÓN DAS SOLICITUDES É O  18 DE FEBREIRO DE 2019 
 
As seccións de Proxectos, OTRI e Xestión de Convocatorias, revisarán os proxectos, 
axudas, contratos e demais documentación requirida. Para isto, é preciso que todos os 
datos estean gravados no SUXI e na base de datos de Contratos da OTRI. 
Logo de recibir as solicitudes emitiranse os certificados de composición dos grupos de 
investigación. 
Cuestións a ter en conta: 
1.-  Debido aos requisitos da presente convocatoria é preciso que nos sinale os cambios 
de integrantes e a supresión ou creación de novo Grupo, coas datas nas que se 
produciron estes feitos. 
2.-  Soamente  pódese optar a una modalidade 
3.- art. 4.1 da convocatoria: 
"A certificación de ingresos de I+D será a referida ao período do 1 de xaneiro de 2016 ao 
31 de decembro de 2018 e unicamente poderán contabilizarse aqueles que fosen 
ingresados de xeito efectivo na entidade que presenta a solicitude ou naqueles entes en 
que a entidade teña unha participación superior ao 50 % e quedarán excluídos ingresos 
que fosen asentados noutras entidades." 
 
Os certificados de ingresos faranse tras a comprobación dos datos que indica o/a 
solicitante no modelo de “certificado universidade GRC  ou GPC 2019”. 

• Aclaracións sobre a solicitude: coordinacion.investigacion@udc.es . Extensións: 
5760, 5761 
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