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CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES 
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ORDE do 31 de decembro de 2019, (DOG 17/02/2020) 
PROCEDEMENTO PARA A EMISIÓN DO MODELO DE CERTIFICADO DA UNIVERSIDADE E 

PRECARGA DA SOLICITUDE NA SEDE  
 
A- PROCEDEMENTO PARA A EMISIÓN DO MODELO DE CERTIFICADO DA UNIVERSIDADE 

 
Unha vez publicada a convocatoria das axudas de Consolidación para o ano 2020, e debido ás 
diferentes seccións da Vicerreitoría 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 seguir as seguintes instrucións: 

1.- Descargar o modelo de certificado universidade que corresponda segundo a 
modalidade á que desexen presentarse e cumprimentar os datos que se indican no 
impreso. 
 
2.- Enviar o modelo, en formato word, por correo electrónico ás tres direccións: 
proxectos@udc.gal , coordinacion.investigacion@udc.gal , otri@udc.gal  
O texto do “asunto” debe ser: Revisión certificado (modalidade). (acrónimo e  código 
grupo). Exemplo: Revisión certificado GRC. GEAMA G256 
Data límite para o envío: 2 de marzo de 2020, luns 

 
Tras recibir o modelo cumprimentado, enviarase o certificado de composición de grupo ao 
coordinador por correo electrónico. 
 
As seccións de Proxectos, OTRI e Xestión de Convocatorias, revisarán os méritos requiridos. 
Para isto, é preciso que todos os datos estean gravados no SUXI e na base de datos de 
Contratos da OTRI. Logo da revisión enviaranse o “modelo de certificado universidade” e 
“certificado de ingresos”, de ser o caso, ao coordinador do grupo. 
 
Cuestións a ter en conta: 
1.- Soamente  pódese optar por unha modalidade 
2.- Artigos 2 b). e  4 da convocatoria: que establecen o período de computo dos ingresos e os 
requisitos dos mesmos. 
3.- Admítense ingresos por I+D+i da FUAC e do INIBIC 
4.- Deben seguirse as instrucións de precarga da solicitude na sede electrónica da Xunta (páx.2) 
 
Máis información: 
Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal 

881 01 5762 881 01 5760 

 
Consellería de Educación, Universidade e F.P. 
Secretaría Xeral de Universidades 
promocioncientifica.educacion@xunta.gal 

881995152  881 957649 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30304
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30304
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
mailto:promocioncientifica.educacion@xunta.gal
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B) PRECARGA DA SOLICITUDE NA SEDE 
FIN DE PRAZO: 16 de marzo de 2020, martes  

 
 

PASO 1: CUMPRIMENTAR O FORMULARIO DE SOLICITUDE  
 
1.1 No enderezo electrónico https://sede.xunta.es buscar o procedemento mediante o 
código de cada modalidade. 

 

modalidade código 
procedemento 

Grupos de referencia competitiva (GRC) ED431C 
Grupos con potencial de crecemento (GPC) ED431B 
Proxectos de excelencia ED431F 

 
1.2 Seleccionar o trámite e a continuación premer en TRAMITAR EN LIÑA e identificarse. 
1.3 Cumprimentar o formulario cos seguintes datos da UDC:  

 

 
 
Engadir os datos do coordinador, rama de coñecemento e área temática.  
 

 

https://sede.xunta.es/


 
 

 

Sinalar a documentación que se presenta, lugar e data. 
 

1.4 .- A continuación debe premer GARDAR e despois CONTINUAR para anexar a 
documentación. 

 
PASO 2: ANEXAR DOCUMENTACIÓN (recoméndase que os documentos estean en formato pdf, 
que o título sexa curto, sen acentos e sen guións). 
Logo de anexar a documentación debe premer GARDAR E CONTINUAR 
 
PASO 3: SINATURA DE DOCUMENTOS 

debe premer en  e seleccionar Universidade da Coruña, gardar e sair da sede 
 

 
 

 
 


