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Nota informativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional sobre os programas de RRHH de investigación universitaria 

 

 
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén, desde o principio da 
extensión da Covid 19, monitorizando os prexuízos que a situación actual está a provocar nas 
universidades do SUG en distintos ámbitos. Este seguimento estase a facer en permanente 
coordinación e colaboración coas tres universidades do SUG. 
 
No caso concreto da investigación, un dos sectores máis afectados e vulnerables nesta situación 
son as persoas que están a desenvolver programas formativos de investigación con 
financiamento da Consellería. Na actualidade, o actual estado de alarma, sumado ao peche de 
instalacións nas universidades galegas, condiciona de maneira importante o desenvolvemento 
destes programas. Esta situación é aínda máis preocupante para aquelas persoas que deben 
desenvolver unha parte da súa formación no estranxeiro, polo peche das instalacións nos países 
receptores e as actuais dificultades de mobilidade. 
 
Urxe, pois, adoptar as medidas necesarias para flexibilizar e adaptar os programas formativos de 
investigación á situación actual e dotar os medios e recursos necesarios para minimizar estes 
efectos. Para iso, neste proceso, tómase en consideración o disposto polo Goberno Central na 
disposición adicional decimo terceira do Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE do 1 de 
abril), que establece, entre outras, a posibilidade de prorrogar os contratos de traballo de 
duración determinada e financiados con cargo a convocatorias públicas de recursos humanos no 
ámbito da investigación. 
 
Porén, dado o alcance limitado destas medidas, e logo de diversas reunións entre a Secretaría 
Xeral de Universidades e as universidades do SUG, a Consellería establecerá os mecanismos 
necesarios para corrixir a situación destes programas de acordo cos seguintes principios: 
 
1.- Os programas formativos de Recursos Humanos promovidos pola Consellería estenderanse 
con carácter xeral por un período de 6 meses. Para tal fin a Consellería publicará as 
modificacións que sexan precisas das ordes que os regulan no Diario Oficial de Galicia e ampliará 
o financiamento para que as universidades procedan coa extensión dos contratos que se poidan 
acoller a esta medida. 
 
Esta acción desenvólvese ao amparo de establecido pola disposición adicional decimo terceira 
do Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE do 1 de abril) do Goberno Central que 
permite ampliar os prazos máximos das modalidades contractuais de predoutorais e acceso ao 
sistema universitario que fixa a Lei da Ciencia, e unha vez evacuadas as pertinentes consultas á 
Asesoría Xurídica da Consellería. 
 
 
 
 



 
 

  2 

 

Os programas e convocatorias aos que afecta esta medida son: 
 

RRHH 

Predoutorais 

2019 

2018 

2017 

2016 

 

Posdoutorais 

2019 (mod A) 

2019 (mod B) 

2018 (mod A) 

2018 (mod B) 

2017 (mod A) 

2016 (mod A) 

 
2.- Nos casos nos que o programa exixa desenvolver unha parte da formación no estranxeiro 
arbitraranse as medidas, cos datos dos que se dispón hoxe en día, que flexibilicen os períodos e 
condicións nos que esta estadía deba realizarse, sempre e cando sexa posible, nos países 
receptores das persoas investigadoras. As condicións que rexerán en cada caso fixaranse en 
instrucións que se ditarán para o efecto en función da evolución dos acontecementos. 
 
3.- Os procesos de avaliacións intermedias e finais dos programas que así o requiran adaptaranse 
a esta nova situación. Para tal fin iranse publicando as oportunas instrucións que os regulen. 
 
4.- As persoas beneficiarias últimas destes contratos deberán formular as súas dúbidas ou 
circunstancias especiais á súa universidade como órgano de contratación. A Secretaría Xeral de 
Universidades e as universidades do SUG estarán en contacto permanente para estudar as 
diferentes casuísticas que poidan producirse e actuar en consecuencia. 
 
5.- No caso especial dos Posdoutorais da modalidade A da convocatoria de 2017, e logo da 
extensión dos seus contratos, convocarase un procedemento de avaliación final e os que o 
superen poderán acceder a unha convocatoria de acordo co que se especifica no apartado 6 
desta nota Informativa. 
 
6.- No caso especial das convocatorias de Posdoutorais de 2020. 

 
Modalidade A. Dado que a finalidade principal destes contratos é a formación do persoal 
investigador durante dous anos no estranxeiro, adíase a publicación da convocatoria ata 
que as circunstancias así o aconsellen e permitan definir os parámetros polos que terá 
que rexerse. 
 
Modalidade B. De permitilo as circunstancias, prevese realizar unha convocatoria de 
tramitación anticipada na anualidade do 2020 que se resolvería a principios do ano 2021. 
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7.- No caso especial da convocatoria de contratos predoutorais do 2020 estanse dando os pasos 
necesarios para retomar en breve o procedemento no punto no que foi interrompido. A sinatura 
dos contratos sitúase provisionalmente en setembro do 2020. 
 
Esta nota informativa abrangue unicamente os programas formativos de RRHH de convocatorias 
públicas financiados pola Xunta de Galicia en materia de investigación universitaria. Para outros 
ámbitos e accións iranse publicando novos documentos unha vez se vaian desenvolvendo outro 
tipo de medidas. 
Esta nota é meramente informativa, debéndose estar en todo caso ás resolucións que finalmente 
se aproben e publiquen pola Consellería. 


