
Servizo de Normalización Lingüística 

 
 

CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN EN LINGUA GALEGA (teses de 

doutoramento, traballos de fin de mestrado, traballos de fin de grao e proxectos de 

fin de carreira) 

 

A Universidade da Coruña  (UDC), por medio do Plan de normalización lingüística 

aprobado no Consello de Goberno do 16/12/2006, fixou como obxectivo específico no 

tocante ao seu estudantado promover o emprego da lingua galega nos traballos de 

investigación, como parte da súa meta xeral de propiciar que o galego sexa o idioma 

habitual de comunicación e de traballo da comunidade universitaria. 

 

Co propósito de atinxir os devanditos fins, o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) 

publica esta convocatoria, que se realiza ao abeiro dun convenio de colaboración entre a 

Consellería de Cultura e Turismo e a Universidade da Coruña para actuacións en materia 

de normalización lingüística. As axudas a que se refire, tanto económicas como de 

asesoramento, son para redactar e defender en lingua galega teses de doutoramento, 

traballos de fin de mestrado, traballos de fin de grao e proxectos de fin de carreira. 

 

A convocatoria finánciase con cargo á partida orzamentaria 0100.44.0093.422D.640.00.17 

(Conv. 2019 Xunta, C.Cultura. Actuacións en Materia de Normalización Lingüística. Servizo 

de Normalización Lingüística. Secretaría Xeral. Axudas estudantes). 

 

O importe global do conxunto das axudas será de dezaseis mil euros (16 000 €), que se 

repartirán, por orde de solicitude e ata que se esgoten, entre as persoas solicitantes 

respectando a cantidade máxima estipulada para cada tipo de axuda. As axudas 

abranguen:  

 

 os traballos que se defenderon desde o 9/11/2018 ata a data de publicación desta 
convocatoria e que non concorresen á anterior. 

 os traballos que se vaian defender desde a data de publicación desta convocatoria ata 
o 31/03/2020. 

 

BASES 

 

1. PERSOAS DESTINATARIAS 

Poden acceder a estas axudas os/as estudantes de titulacións oficiais da UDC que 

redacten e defendan en galego a súa tese de doutoramento, o seu traballo de fin de 

mestrado, o seu traballo de fin de grao ou o seu proxecto de fin de carreira. Fica excluído 

desta convocatoria o estudantado do grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e 

Literarios e daqueles estudos de cuxa natureza e/ou de cuxo contido se derive a utilización 

da lingua galega nos mencionados tipos de traballo de investigación.  

 

2. NÚMERO E CONTÍA DAS AXUDAS ECONÓMICAS 

Cada persoa beneficiaria só poderá recibir unha única axuda económica durante o período 

de vixencia desta convocatoria. Segundo o traballo que se presente, a contía das axudas 

será a que se establece a continuación: 

a) Catrocentos euros (400 €) para as teses de doutoramento 

b) Cen  euros (100 €) para os traballos de fin de mestrado, os traballos de fin de grao e os 

proxectos de fin de carreira 
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3. ASESORAMENTO PARA REDACTAR OS TRABALLOS  

Todas as persoas interesadas en redactaren e defenderen a súa tese de doutoramento, o 

seu traballo de fin de mestrado, o seu traballo de fin de grao ou o seu proxecto de fin de 

carreira en lingua galega contarán coa axuda do SNL que resolverá as dúbidas lingüísticas 

e terminolóxicas que se lles presenten ou ben realizará unha revisión parcial ou total dos 

traballos. 

 

4. SOLICITUDE DAS AXUDAS ECONÓMICAS 

O prazo de solicitude destas axudas permanecerá aberto desde o día seguinte a que se 
publique a convocatoria na páxina web do SNL www.udc.gal/snl ata o 31 de outubro de 
2019 ou ata se esgotar o crédito, o que primeiro suceda. De se esgotar o crédito destinado 
para esta finalidade antes de rematar o prazo de presentación de solicitudes non se 
admitirán máis.  
 

As solicitudes, dirixidas á Secretaría Xeral da UDC, presentaranse no modelo que 

acompaña esta convocatoria, xunto cunha copia do DNI da persoa solicitante e o anexo I 

debidamente cuberto, a través do rexistro electrónico, caso de dispoñer de certificado 

electrónico (https://sede.udc.gal/services/telematic_register), o Rexistro Xeral da UDC 

(Maestranza, 9, 15001 A Coruña) ou os rexistros auxiliares do campus da Zapateira 

(Facultade de Ciencias) e do campus de Esteiro (Edificio de Apoio ao Estudo). 

Tamén se poderán presentar polos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP) 

(BOE do 02/10/2015).  

 

5. CONCESIÓN E PAGAMENTO DAS AXUDAS 

O ingreso do importe da axuda realizarase, por medio dunha transferencia bancaria á 

conta que as persoas beneficiarias indiquen no anexo I, logo de defenderen o traballo en 

lingua galega. Para iso, achegaranlle, obrigatoriamente, ao SNL, nun prazo non superior a 

dous meses desde a defensa (para estes efectos o mes de agosto non conta) a 

documentación seguinte: 

 Unha certificación académica dos estudos de terceiro ciclo (só de se defender unha 

tese de doutoramento) 

 Unha declaración do/a director/a do traballo en que se faga constar que a defensa se 
fixo en lingua galega (co selo do departamento a que pertenza) 

 Un exemplar do traballo en versión electrónica 
 

De acordo co artigo 68 da LPACAP, se a solicitude non reúne os requisitos esixidos ou non 

figuran os documentos preceptivos, requirirase a persoa interesada para que emende o 

erro ou entregue os documentos que falten no prazo de dez días. 

 

A concesión da axuda farase unha vez comprobado que a persoa solicitante reúne os 

requisitos que se esixen. Se con posterioridade se constatar a inexactitude ou a falsidade 

da documentación e dos datos declarados, a axuda revogarase de maneira inmediata, sen 

prexuízo doutras responsabilidades en que se puidese incorrer. 

 

A Coruña, 12 de marzo de 2019 

O secretario xeral 

Carlos Aymerich Cano 
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