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Axudas para a Consolidación e a Estruturación de unidades de investigación competitivas e 

outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia 

Convocatoria 2022 

 

DATOS XERAIS 

Texto da convocatoria ENLACE A CONVOCATORIA 

 

 
Descrición xeral 

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis 
competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades: 

• Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).  

• Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC). 

• Modalidade C: Proxectos de excelencia.  

Novidades desta convocatoria 

• Engadiuse no artigo 2.a a definición de Coordinador/a  

• No artigo 2.b na definición de Investigador/a suprimiuse a limitación de estar na 
fase de estadía no estranxeiro aos investigadores/as posdoutorais da Xunta. 

• No artigo 4 Requisitos, engadiuse o seguinte: “Cada investigador/a unicamente 
poderá formar parte da composición dun grupo no ámbito desta convocatoria” que 
quere dicir isto, que se un investigador se presenta como membro dun grupo nunha 
solicitude presentada pola USC, non pode ser membro dun grupo doutra solicitude 
presentada por outra institución allea á USC. 

• No artigo 5. Conceptos subvencionables, engade como conceptos elixibles: as 
matrículas e inscricións a cursos e congresos; os custos de matrícula de persoal 
predoutoral adscrito ao grupo, sempre que sexa a tempo completo. 

• O artigo 11., indica para a modalidade C que “O panel de avaliadores/as externos/as 
poderá asignar ata un máximo de 100 ptos/solicitude”. 

• No Anexo I Modalidade A (GRC) no apartado 2.a Requisitos, indica que “os grupos 
de investigación das universidades do SUG, deberán constar inscritos como tal nos 
rexistros da súa entidade antes do 30 de xuño de 2021. Cando se produza calquera 
variación que afecte á composición mínima do grupo, ou á persoa que exerce a 
función de coordinador/a, deberá ser notificada no prazo máximo dun mes”.  
No apartado 5 Control indica que “ao remate de 2023 realizarase unha avaliación 
parcial do cumprimento dos obxectivos de consolidación que figuran na solicitude” 

• No Anexo II Modalidade B (GPC) no apartado 2.a Requisitos, indica que “os grupos 
de investigación das universidades do SUG, deberán constar inscritos como tal nos 
rexistros da súa entidade antes do 30 de xuño de 2021. Cando se produza calquera 
variación que afecte á composición mínima do grupo, deberá ser notificada no 
prazo máximo dun mes”.  
A outra novidade é no apartado 3. Contía e duración, a creación dun módulo 
variable anual, acumulable ao módulo estrutural anual , composto por unha contía 
de ata 10.000 € en cada anualidade, para aqueles grupos que xa gozaran dunha 
axuda nesta modalidade desde a convocatoria do 2016 e que non estea activa neste 
momento, e cumpran polo menos dous dos requisitos marcados na Orde. 

• Se producen modificacións nos Anexos IV e V Criterios de Valoración Modalidades A 
e B, e Modalidade C, engadíndose criterios RRI. Investigación e innovación 
responsable, e criterios de Igualdade de xénero. 

• Cabe destacar o especial incremento na dotación das axudas para a modalidade B e 
modalidade C (traxectoria consolidada) con respecto á convocatoria do ano 2021 e 
a diminución da modalidade A 
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Beneficiarios 

• Modalidade A: Axudas para a consolidación de grupos de investigación que pola súa 
produción científica e a súa actividade de I+D constitúan unha referencia no Sistema 
galego de I+D+i.  

• Modalidade B: Axudas para a consolidación de grupos de investigación que pola súa 
produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de crecemento ata 
converterse en grupos de referencia do sistema de I+D+i galego.  

• Modalidade C: Axudas para a realización de proxectos de investigación a 
investigadores ou investigadoras individuais que, contando cunha traxectoria 
excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo 
baseada en proxectos de alto impacto nos ámbitos nacional e internacional. 

 
 

Procedemento e Prazos de 
Presentación Internos 
Os prazos que a continuación se 
establecen son máximos. Tendo en conta 
a súa  brevidade,  solicitase aos grupos de 
investigación/investigadores que envíen a 
documentación, á Oficina de 
Investigación e Tecnoloxía,  e fagan a 
solicitude na Sede Electrónica da Xunta 
de Galicia á maior brevidade posible, sen 
esperar ás datas finais establecidas. 
Lembrade que co fin de poder garantir a 
presentación de todas as solicitudes na 
data de finalización do prazo establecido 
pola Xunta de Galicia é necesario que 
toda a documentación necesaria para a 
presentación da mesma esté subida na 
Sede Electrónica e o borrador compartido 
coa USC da data límite que se sinala. A 
partir desta data a USC non poderá 
garantir a presentación das solicitudes 
en prazo. 

 

 
 
 

11 Febreiro  
(ata as 14:00 h.) 

Presentación da declaración de interese. Unha vez feita, a OIT remitiralles a 
estes grupos o Certificado de composición do grupo, o Certificado de 
ingresos de I+D competitivos e os datos relativos ao persoal contratado a 
través da aplicación Xestión de Axudas e Convocatorias da USC (XACUS). 

Acceso ao Formulario de declaración de interese 

18 Febreiro  
(ata as 14:00 h.) 

Todos os grupos de investigación cumprimentarán e achegarán á aplicación 
de Xestión de Axudas e Convocatorias da USC (XACUS) o documento 
acreditativo de requisitos. A OIT, unha vez revisado, e de ser o caso 
asinado, o devolverá aos grupos de investigación, para que o incorporen á 
súa solicitude na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. 
Polo que respecta á memoria descritiva da estratexia de investigación, 
estruturación e consolidación que vai seguir o grupo,  deberá ser 
cumprimentada e asinada de xeito electrónico polo coordinador do grupo, 
non sendo necesario enviala á OIT, pois serán os grupos de 
investigación/investigadores os que terán que anexala na Sede electrónica 
da Xunta de Galicia 

Titorial da Declaración de interese e Intercambio de documentos 

24 Febreiro  
(ata as 14:00 h.) 

Antes desta data, os grupos de investigación/investigadores deberán, na 
Sede electrónica da Xunta de Galicia:  Cumprimentar a solicitude, Anexar a 
documentación correspondente e Compartir Borrador da solicitude coa 
USC. 
Unha vez compartido, enviarán a  recursoshumanos.consolidacion@usc.es, 
un correo electrónico avisando que o borrador xa foi compartido. 

Proceso de presentación de solicitudes e instrución para realiza a 
mesmas na SEDE da Xunta de Galicia 

 

Información sobre 
a convocatoria 

USC: recursoshumanos.consolidacion@usc.es 
Xunta de Galicia: dxpct-xestion@edu.xunta.gal 

 
Teléfono Xunta: 881995156 
Telefono USC:     8818 16215 - 8818 16265 - 8818 16216 

 

FORMULARIOS : 

Declaración interese USC ACCESO DECLARACIÓN ONLINE 

Solicitude Sede Xunta ACCESO A SEDE ELECTRÓNICA XUNTA 

Modelo de certificado Grupos Referencia Competitiva 2022 CERTIFICADO REQUISITOS GRC 

Modelo de certificado Grupos Potencial Crecemento 2022 CERTIFICADO REQUISITOS GPC 

Modelo de certificado proxectos excelencia 2022 CERTIFICADO REQUISITOS EXCELENCIA 

Modelo memoria solicitude GRC 2022 MODELO MEMORIA GRC 

Modelo memoria solicitude GPC 2022 MODELO MEMORIA GPC 

Modelo memoria solicitude de proxectos de excelencia 2022 MODELO MEMORIA EXCELENCIA 

 
É imprescindible encher e enviar o formulario online de declaración de interese para que a universidade presente a 

solicitude no seu nome 
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Titorial para encher a solicitude na Sede da Xunta 

 

Son os grupos de investigación os que deben cumprimentar a solicitude e subir a documentación á Sede Electrónica 

da Xunta de Galicia para o que deben seguir os seguintes pasos: 
 

ENLACE AO TITORIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE SEDE XUNTA 

 

Titorial para o intercambio de documentación a través da 
aplicación de Xestión de Axudas e Convocatorias USC (XACUS) 

 

O proceso de intercambio de documentación (certificados) entre os grupos de investigación e a Oficina de 

Investigación e Tecnoloxía realizarase a través da aplicación de Xestión de Axudas e Convocatorias da USC, para o 

que deben seguir os seguintes pasos: 
 

ENLACE AO TITORIAL O INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN - XACUS 
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