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CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
LISTA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIO NALMENTE   

 
En relación coas solicitudes de axudas para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e 
mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no 
maroc do programa operativo Feder Galicia2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019 (DOG núm. 182, do 25 de setembro de 
2019) a Secretaría Xeral de Universidades, de acordo co artigo 11 da citada Orde, publica a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas 
mediante este anuncio na páxina Web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (http://www.edu.xunta.gal) e require as 
entidades solicitantes, para que nun prazo de dez días naturais (é dicir, do 21 ao 30 de novembro de 2019, ambos incluídos), formulen reclamacións 
para emendar erros e/ou a falta de documentos dos centros interesados ante a Secretaría Xeral de Universidades, e acheguen a documentación 
necesaria.  
 
Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que a entidade solicitante desiste da súa petición nos 
termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da 
correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis. 
 
 
SOLICITUDES ADMITIDAS PROVISIONALMENTE  

Nº EXPEDIENTE NOME DA AGRUPACIÓN  ACRÓNIMO UNIVERSIDADE 

ED431G 2019/02 
Centro de Investigación en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas 

Cimus USC 

ED431G 2019/03 
Centro Singular de Investigación en Química 
Biolóxica e Materiais Moleculares 

Ciqus USC 

ED431G 2019/07 
Centro de Investigación Mariña da Universidade de 
Vigo 

CIM-UVigo UVigo 

 
 
 



FONDO EUROPEO DE 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL 
“Unha maneira de facer Europa” 

 

SOLICITUDES EXCLUÍDAS PROVISIONALMENTE  

Nº EXPEDIENTE NOME DA AGRUPACIÓN  ACRÓNIMO UNIVERSIDADE CAUSA DE EXCLUSIÓN  

ED431G 2019/01 
Centro de investigación en tecnoloxías 
da información e as comunicacións 

CITIC UDC 
Falta, no certificado de espazos, a expresión gráfica 
dos espazos asignados ao centro 

ED431G 2019/04 
Centro Singular de Investigación en 
Tecnolóxias Intelixentes 

Citius USC 
Falta a táboa de relación de persoal (Guía de 
elaboración da memoria: apartado 3,1; letra B 
“Capacidades”; Persoas) 

ED431G 2019/05 
Instituto Galego de Física de Altas 
Energías 

IGFAE USC 
Na táboa de indicadores 2019-2022, non está cuberta  
a pestana indicador de productividade E021 (Feder) 

ED431G 2019/06 Centro de Investigacións Biomédicas Cinbio UVigo O informe de apoio institucional, non está asinado 

ED431G 2019/07 
Centro de Investigación en Tecnoloxías 
de Telecomunicación atlanTTic UVigo O informe de apoio institucional, non está asinado 

 
 


