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CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE O 

CAMIÑO DE SANTIAGO E AS PEREGRINACIÓNS - 2019 

 

A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha 

institución de dereito público dotada de personalidade xurídica e patrimonio propio, 

constituída polos campus de Santiago de Compostela e Lugo, que asume e desenvolve as 

súas funcións como servizo público esencial á comunidade mediante o estudo, a docencia, 

a investigación e a transferencia do coñecemento, actividades para as que desfruta de 

autonomía, de acordo con estes estatutos e no marco da lexislación vixente.  

 

Os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela recollen no seu artigo 4.4 que 

para o mellor desenvolvemento das súas funcións, a USC propiciará o establecemento de 

relacións con outras universidades, organizacións e institucións, e moi en particular coas 

de carácter académico, científico e cultural. Co obxectivo de fomentar o coñecemento 

histórico e actual do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, así como a promoción e 

difusión dos valores a eles asociados nas súas diferentes facianas, cumprindo deste xeito 

cos fins para a que foi creada a Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións da 

USC, a devandita Cátedra presenta a Convocatoria de Proxectos de Investigación sobre 

o Camiño de Santiago e as Peregrinacións. 

 

Artigo 1. Obxecto e  finalidade da convocatoria.  

1. Pola presente resolución convócanse para o exercicio 2019, en réxime de concorrencia 

competitiva, proxectos de investigación sobre o Camiño de Santiago e as 

Peregrinacións. 

2. O período de execución dos proxectos será o comprendido entre o 1 de setembro de 

2019 e o 30 de novembro de 2019. 

 

Artigo 2. Contía do proxecto 

Os proxectos que se concedan de conformidade a esta resolución –dous como máximo– 

financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 5075 4326 22900 para o exercicio 

2019, cun importe máximo para cada proxecto de 2.000 euros. 

 

Artigo 3. Requisitos das persoas beneficiarias. 

Poderán solicitar este proxectos o persoal docente e investigador (PDI) a tempo completo 

en servizo activo na Universidade de Santiago de Compostela, que desenvolvan a súa 

actividade investigadora encol do Camiño de Santiago e as Peregrinacións. 

 

Artigo 4. Órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento 

de concesión da subvención e prazo de resolución e publicación.  
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1. O Órgano competente para a ordenación e instrución do procedemento de 

concesión é a Vicerreitoría de Investigación e Innovación. 

2. O exame e valoración das solicitudes levarase a cabo por unha Comisión de 

Avaliación,  presidida polo Vicerreitor de Investigación e Innovación, integrada 

por tres vogais que serán tres membros da Dirección da Cátedra do Camiño de 

Santiago e as Peregrinacións (o seu director e os dous codirectores), e polo 

secretario da Comisión que será o Vicerreitor de Planificación e Proxección 

Estratéxica. 

O funcionamento da Comisión de Avaliación axustarase ao previsto na Sección 

3ª, do Capítulo II do Título Preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime 

xurídico do sector público, relativo aos órganos colexiados. 

3. Avaliaranse unicamente as solicitudes que, téndose presentadas en prazo, 

cumpran os requisitos establecidos nesta convocatoria, realizado, no seu caso, o 

correspondente trámite de subsanación. 

4. Avaliadas as solicitudes presentadas, a Comisión de Avaliación formulará un 

informe na que concretará o resultado da avaliación efectuada, e,  igualmente, 

realizará unha proposta ao órgano instrutor na que se incluirá a asignación 

orzamentaria dos proxectos. 

5. O órgano competente para a resolución do procedemento, a proposta da 

Comisión, é o reitor. 

6. O prazo máximo de resolución será de 1 mes dende o remate do prazo de 

presentación das solicitudes. 

7. Unha vez resolta a convocatoria, publicarase, no taboleiro electrónico da USC, a 

relación de solicitudes aprobadas e, no seu caso, unha lista de reserva 

debidamente ordenada pola puntuación obtida de acordo cos criterios de 

valoración, para o caso de que se produza renuncia expresa, non aceptación do 

proxecto na forma e prazos establecidos, ou aparición de circunstancias que 

impidan o cumprimento dos requisitos exixidos. 

8. A resolución, poñerá fin á vía administrativa e contra a mesma poderá 

interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano ditou a 

resolución, e nos termos previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, ou ben interpoñerse directamente recurso contencioso administrativo, no 

prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da publicación da resolución 

no taboleiro electrónico da USC, de acordo co disposto na Lei 29/1998, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen que poidan 

simultanearse ambos os dous recursos. 

 

Artigo 5. Prazo de presentación de solicitudes e documentación requirida. 

1. O prazo de presentación de solicitudes, será de quince días naturais a 

contar dende o día seguinte ao da publicación da  presente convocatoria no 

taboleiro electrónico da USC 

(https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm). 
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2. De conformidade co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, as solicitudes, dirixidas ao órgano convocante, formalizaranse 

exclusivamente por vía electrónica, a través do rexistro xeral 

(https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm).  

As solicitudes deben conter a seguinte documentación anexa: 

✓ Descrición do proxecto de investigación (máximo 15.000 caracteres, 

espazos incluídos), que recolla, como mínimo, os seguintes elementos: 

-Título 

-Resumo 

-Proposta científica: Antecedentes e estado actual do tema de estudio, hipótese 

de partida e obxectivos xerais, obxectivos específicos, metodoloxía e 

cronograma 

- Plan de difusión e impacto esperado dos resultados 

✓ Currículo Vitae Abreviado (CVA) da persoa responsable do proxecto 

(máximo 5.000 caracteres, espazos incluídos) 

✓ Declaración responsable da investigadora ou investigador principal de que 

non percibe ou ten solicitado axudas, ingresos ou recursos para a mesma 

finalidade, procedentes da USC. 

 

3. Aquelas solicitudes que non reuniran os datos de identificación 

correspondentes, toda a documentación requirida ou adoecera de calquera 

outro defecto susceptible de subsanación, de conformidade co previsto no 

artigo 68.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, disporán dun prazo de 3 días 

hábiles, desde o seguinte á publicación no taboleiro electrónico da relación 

provisoria de solicitudes admitidas e excluídas, para emendar as faltas ou 

achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, si así non o 

fixeran, se lle terá por desistidos da súa solicitude. 

 

Artigo 6. Aceptación da axuda concedida 

Resolta a convocatoria, as persoas beneficiarias da axuda deberán presentar no prazo 

máximo de 3 días hábiles a partir da publicación da resolución, unha carta de aceptación 

expresa do proxecto concedido, a través do rexistro electrónico da USC, dirixido á 

Vicerreitoría de Investigación e Innovación. 

Si algunha das persoas beneficiarias renunciase expresamente ou non aceptase a axuda 

no prazo e forma sinalados neste artigo, o órgano concedente poderá acordar a concesión 

do proxecto ao seguinte solicitante seguindo a orde de puntuación da listaxe de reserva. 

 

Artigo 7. Criterios de valoración das solicitudes. 

Os criterios de valoración que se terán en conta para a concesión da axuda en razón 

da súa finalidade, natureza e características,  son os seguintes: 
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1. Xustificación do proxecto (máximo 40 puntos) 

a) Análise do tema a abordar (máximo 20 puntos): valorarase a presentación dun 

diagnóstico do tema que se pretende estudar.  

b) Coherencia do proxecto no seu conxunto (máximo 20 puntos): valorarase a 

adecuación dos obxectivos, metodoloxía e actividades recollidos no proxecto. 

 

2. Contido do proxecto (máximo 40 puntos): 

a) Proposta do programa de traballo a desenvolver e perfil dos centros (arquivos, 

bibliotecas, etc.) onde se desenvolverá a investigación (máximo 20 puntos). 

b) Aspectos innovadores do proxecto (20 puntos, ata un máximo de 10 puntos por 

indicador). 

 

3. Plan de difusión dos resultados do proxecto (20 puntos).  

 

Artigo 8. Pago da axuda.  

O total do pago do proxecto se librará dunha soa vez de conformidade a normativa 

da USC que resulte de aplicación. 

 

Artigo 9. Inicio, seguimento e desenvolvemento dos proxectos. 

A data de inicio das actividades non poderá ser anterior ao 1 de setembro de 2019, 

nin rematar con posterioridade ao 30 de novembro de 2019.  

Cando durante a execución do proxecto se produzan circunstancias obxectivas que 

afecten aos obxectivos, resultados ou á persoa beneficiaria, deberán motivarse 

convenientemente na memoria científico-técnica final. Antes do 30 de novembro, a 

investigadora ou investigador principal deberá achegar á Cátedra do Camiño e as 

Peregrinacións da USC unha Memoria final científico-técnica, que inclúa a descrición 

da totalidade das actividades realizadas no proxecto e na que se recollerán os medios 

humanos e materiais empregados, as experiencias do funcionamento e, de ser o caso, 

as persoas participantes. A devandita memoria ha de conter os logotipos da Cátedra;  

a Fundación Catedral de Santiago; a Xunta de Galicia e demais logotipos estipulados 

pola CCAA (Marca Galicia, Xacobeo 2021); e a USC. 

 

Artigo 10. Obrigacións das persoas beneficiarias. 

A participación neste convocatoria por parte das persoas solicitantes implica a 

aceptación e cumprimento  das súas normas dos seus requisitos e en concreto:  

a) Realizar as actividades descritas na súa solicitude do proxecto e responsabilizarse 

da súa correcta execución.  

b) Realizar o proxecto para o que se concede a axuda de conformidade co obxecto 

e/ou finalidade para a que se concede, 

c) Incorporar de forma visible os logotipos da Cátedra; a Fundación Catedral de 

Santiago; a Xunta de Galicia e demais logotipos estipulados pola CCAA (Marca 

Galicia, Xacobeo 2021); e a USC no material e actividades que se desenvolvan e 

para a difusión do proxecto. Así mesmo, facer constar expresamente en toda a 
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publicidade, publicacións ou presentación pública que se realice  do proxecto que 

este está financiado con fondos da Cátedra institucional do Camiño de Santiago e 

as Peregrinacións da USC. 

d) Entregar a memoria científico técnica final no prazo establecido no artigo 9 desta 

convocatoria. 

e) Someterse ás actuacións de supervisión e control que poidan realizar os órganos 

competentes, aportando canta información sexa requirida no exercicio das 

actuacións anteriores.  

f) Obrigación de asistir a todas as actividades programadas pola Cátedra durante os 

meses de setembro, outubro e novembro en que se desenvolve o proxecto. 

g) Obrigación de presentación dos resultados da investigación na xornada 

“Investigando coa Cátedra do Camiño” da USC no auditorio da Cátedra e 

organizada pola mesma durante o ano 2020 en data acordada polo Director e os 

investigadores. 

 

Artigo 13. Reintegro da financiación do proxecto 

Serán causa de reintegro da cantidade percibida, as seguintes: 

1. Incumprimento total ou parcial do proxecto ou sobre o calendario de execución do 

plan de investigación.  

2. O incumprimento da obriga de entregar a memoria final científico-técnica nos 

termos e prazos sinalados nesta convocatoria.  

3. Calquera modificación significativa sobre o contido do proxecto que non sexa 

autorizada previamente pola Vicerreitoría de Investigación e Innovación. 

4. O incumprimento das obrigacións e compromisos asumidos polo persoal 

beneficiario do proxecto recollidos na presente convocatoria. 

 

Disposición final primeira. Réxime Xurídico 

O que non estea previsto nesta resolución lle será aplicable o disposto na Lei 39/2015, 

de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións 

públicas, na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

A presente resolución entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no taboleiro 

electrónico da USC.  

 

Santiago de Compostela, a 11 de xullo do 2019 

 

O Reitor 

(Delegación de competencias por RR do 20 de xuño de 2018) 

Vicerreitor de Investigación e Innovación 

 

Vicente Pérez Muñuzuri 
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