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Orde do 16 de xullo de 2009 pola que se
resolve a Orde do 7 de abril de 2009, pola
que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorren-
cia competitiva, das axudas para a conso-
lidación e estruturación de unidades de
investigación competitivas do sistema uni-
versitario de Galicia e se procede á súa
convocatoria para o ano 2009.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

MODELO RHS.EST-09/00

DECLARACIÓNS RESPONSABLES

, con NIFDon/Dona

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):

, de de

DATAS  DE

SOLICITUDE CONCESIÓN (1)
IMPORTEDENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE 

PÚBLICA Á QUE FOI SOLICITADA A AXUDA

Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou 
privados, autonómicos, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Que solicitou e se lle concederon (ou se está pendente de resolución de concesión), axudas para a mesma finalidade procedentes de 
calquera Administración ou entes públicos ou privados, autonómicos, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, como 
se indica a continuación:

Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e fronte á Seguridade Social, e de entregar os 
correspondentes certificados orixinais no caso de ser beneficiario da/s axuda/s solicitada/s ao abeiro desta convocatoria.

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA.

Non atoparse incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións.

(DECLARACIÓN OPCIONAL) Comprométome a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste 
procedemento, manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artido 6.3 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de 
normalización lingüística.

(Sinatura)

A Orde do 7 de abril de 2009 (DOG do 16 de abril)
convocou as axudas para a consolidación e a estru-

turación de unidades de investigación competitivas
do sistema universitario de Galicia do ano 2009, en
réxime de concorrencia competitiva.

Rematada a tramitación establecida na convocato-
ria, de acordo co establecido no artigo 7 da orde de
convocatoria, e atendendo ao informe-proposta ele-
vado pola comisión avaliadora a través da Secretaría
Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Concederlles aos seguintes profesores-
investigadores do sistema universitario de Galicia as
axudas que a continuación se relacionan para a con-
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solidación e a estruturación de unidades de investi-
gación competitivas do sistema universitario de
Galicia para o ano 2009, en réxime de concorrencia
competitiva, e na contía que se indica en cada caso.

a) Modalidade de agrupacións estratéxicas. 
Exp. Universidade 

beneficiaria 
Investigador  Contía 

2009 
Contía 
2010 

Contía 
2011 

2009/022 Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

Félix Lamas, Paulo 250.000 250.000 250.000 

2009/060 Universidade de Vigo Simal Gándara, Jesús 250.000 250.000 250.000 

2009/062 Universidade de Vigo González Prelcic, Nuria 250.000 250.000 250.000 

2009/063 Universidade de Vigo Rodríguez de Lera, Ángel 250.000 250.000 250.000 

b) Modalidade de grupos emerxentes promovidos 
por investigadores mozos. 
Exp. Solicitante Univ. Contía 

2009 
Contía 
2010 

Contía 
2011 

2009/002 Fernández del Olmo, Miguel Ángel UDC 30.000 30.000 30.000 

2009/028 González Alemany, Manuel María USC 30.000 30.000 30.000 

2009/069 Martínez Piñeiro, Manuel UVigo 30.000 30.000 30.000 

2009/070 Moldes Menduíña, Ana Belén UVigo 30.000 30.000 30.000 

2009/071 Navarro Vázquez, Armando UVigo 30.000 30.000 30.000 

2009/048 Salgado López, Carlos Alberto USC 30.000 30.000 30.000 

2009/053 Vale González, Mª Carmen USC 30.000 30.000 30.000 

2009/054 Vidal Juviño, José Manuel USC 30.000 30.000 30.000 

c) Modalidade de redes de investigación. 
Exp. Solicitante Univ. Contía 2009 Contía 2010 

2009/013 Blanco Rial, Manuel José USC 60.000 60.000 

2009/018 Caride Gómez, José Antonio USC 60.000 60.000 

2009/019 Carracedo Álvarez, Ángel USC 60.000 60.000 

2009/020 Casanueva Freijo, Felipe USC 60.000 60.000 

2009/008 García Quintela, Marco V. USC 60.000 60.000 

2009/074 González Manteiga, Wenceslao USC 60.000 60.000 

2009/029 Guitián Rivera, Enrique USC 60.000 60.000 

2009/058 Pazos Sierra, Alejandro UDC 60.000 60.000 

2009/047 Rojo Sánchez, Guillermo USC 60.000 60.000 

2009/061 Vilares Ferro, Manuel UVigo 60.000 60.000 

Segundo.-As solicitudes non incluídas na resolu-
ción de concesión entenderanse denegadas ou
desestimadas.

Terceiro.-Nas modalidades de axuda b) e c), a sub-
vención será librada a través da universidade á que
pertenza o solicitante, conforme o plan de necesida-
des do proxecto subvencionado e de acordo coa nor-
mativa vixente. Na modalidade a) a subvención será
librada á universidade beneficiaria da axuda.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será
preciso que a universidade correspondente, como
entidade colaboradora nas modalidades b) e c) ou
como beneficiaria na modalidade a), expida, na data
límite do 15 de novembro do exercicio correspon-
dente á anualidade de que se trate, a certificación
expresiva da realización do gasto acompañada
dunha memoria explicativa do logro dos obxectivos
de consolidación e estruturación do grupo ou rede,
así como os documentos xustificativos dos gastos e
dos pagamentos. Ademais, cando a axuda teña cofi-
nanciamento de Feder, a universidade correspon-
dente deberá achegar nesa mesma data límite unha
certificación de todos os gastos e custos comprome-
tidos ata o 31 de decembro dese ano, así como os
documentos xustificativos dos gastos e dos paga-

mentos efectuados ata esa data. As facturas e paga-
mentos realizados con posterioridade ao 15 de
novembro pero incluídos na certificación de gastos e
custos comprometidos deberán entregarse antes do
30 de decembro dese mesmo ano.

Cuarto.-O incumprimento por parte dos beneficia-
rios de calquera das bases establecidas na orde da
convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a
axuda correspondente.

Quinto.-Os pagamentos das anualidades posteriores
á primeira poderán realizarse co cofinanciamento do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
2007-2013, polo que os beneficiarios das axudas
deberán cumprir os requisitos de publicidade que
establece o artigo 8 do Regulamento 1828/2006, do 8
de decembro de 2006, cumprir tamén o establecido no
Regulamento 1083/2006, polo que se que establecen
as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo de Social Euro-
peo e ao Fondo de Cohesión, e no Regulamento
1080/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolve-
mento Rexional, así como cumprir os requisitos de
xustificación que estableza esa mesma normativa.

Sexto.-Contra esta resolución, que esgota a vía
administrativa, os interesados poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro
de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo
dun mes a partir do día seguinte ao da publicación
da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo
o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos
19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdi-
ción contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO

Decreto 359/2009, do 9 de xullo, polo que
se declara ben de interese cultural, coa
categoría de monumento, o cuartel de San
Fernando, na cidade de Lugo.

A historia do cuartel de San Fernando iníciase no
mes de xaneiro de 1779 no Palacio do Pardo, sendo


