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INSTRUCIÓN 7/2020 DA SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES RESPECTO DOS PROCESOS
DE  CREACIÓN,  MODIFICACIÓN  E  SUPRESIÓN  DE  CENTROS  E  UNIDADES  DE  I+D+I  NAS
UNIVERSIDADES DO SUG

A Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (DOG núm. 125, do 3 de xullo
de 2013) establece no seu Artigo 4. Réximoe xurímdimcoo e primnccoimpimor de origancimaacoimnnc e acotuacoimnnc
que “a creación e extnción  or  arte das universidades de escolas, facultades, de artamentos,
insttutos universitarios de investgación e aqueloutros centros ou estruturas necesarios  ara o
desem eño  das  súas  funcións  se  levará  a  cabo  de  acordo  coas   revisións  ex resas  da
lexislación  estatal  e  autonómica  e  dos  estatutos  e  demais  normatva  interna  de  cada
universidade”.

A lexislación estatal  e autonómica na materia son  ractcamente coincidentes así  que,  or
clarifcar a información, ao longo desta instrución referirmmonos basicamente á autonómica
que, no seu Artigo 5. Ertrutura dar uncimverrimdader, indica que “ oderán estar integradas  olas
estruturas  mencionadas  na  Lei  orgánica  6/2001,  de  universidades,  ou  identfcadas  nos
estatutos de cada universidade  ública“ e que no caso de centros y unidades de I+D+i serán:

– Insttutos universitarios de investgación.
– Unidades de investgación de excelencia.
– Escolas de doutorado.
– Calquera outro centro ou unidade deseñada  ara este fn  or cada universidade nos
seus estatutos ou normas de organización e funcionamento interno.

A este res ecto a Lei, no seu artgo 17 di que “No caso das universidades  úblicas, a creación,
modifcación e su resión dos centros docentes e unidades de I+D+i, contem ladas no artgo 5
[...],  serán  a robadas   ola  Xunta  de  Galicia,   revio  informe  do  Consello  Galego  de
Universidades, sexa  or  ro ia iniciatva, co acordo do consello de goberno da universidade,
sexa  or iniciatva da universidade,  mediante  ro osta do consello  de goberno,  en ambos
casos co informe  revio favorable do consello social.  Non obstante o anterior,  a  creación,
modifcación e su resión das unidades de I+D+i  ro ias corres onde á universidade, de acordo
co  establecido  nos  seus  estatutos  e  demais  regulación  interna,  así  como  co  dis osto  na
 resente lei e na súa normatva de desenvolvemento”.

Na  actualidade,  a  Lei  6/2013,  de  13  de  xuño,  do  Sistema universitario  de  Galicia  non  foi
desenvolvida de xeito ex reso  ara os  rocesos de creación de varios deste t os de centros e
unidades de I+D+i. 

Aínda que a Lei incide, no seu  Artigo 19.  Creacoimnnc, oodimfcoacoimnnc y ruprerimnnc de coenctror de
I+D+im, de xeito bastante  ormenorizado, na defnición dunha das estruturas de I+D+i que son
os insttutos de investgación universitarios e fxa, nese artgo e noutros  osteriores, as liñas
básicas  que debe de seguirse   ara  a  tramitación da a robación de centros  de I+D+i  desa
t oloxía;  ero non regula ao res ecto outro t o de unidades.

Tendo en  conta  a  falta  de  desenvolvemento  regulamentario  da  Lei,  a  Secretaría  Xeral  de
Universidades informou en distntas ocasións ás  ro ias universidades cales serían algunhas
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=joM3FfPQZ3
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das cuestóns básicas  ara a creación, modifcación e su resión dos Centros e unidades de
I+D+i.

Na actualidade, e co obxecto de outorgar maior seguridade xurídica e un trato igual a todo o
sistema,  a  Secretaría  Xeral  de  Universidades  está  a  traballar  nunha  orde  que  regule  e
instrumente estes   rocedementos.  A  orde,  nun estado de elaboración bastante  avanzado,
 ublicarase no DOG.

Esta instrución sus ende todas as solicitudes de creación, modifcación e su resión de centros
e unidades de I+D+i  resentadas dende a data de  ublicación desta instrución na  áxina web
da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Santago de Com ostela
O Secretario Xeral de Universidades
Josm Alberto Díez de Castro
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