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ADVERTIDO ERRO NA RESOLUCIÓN DA VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE 
DATA 15 DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVA Á CONCESIÓN DAS AXUDAS XERAIS Á 
INVESTIGACIÓN, 
 
Esta Vicerreitoría Resolve: 

MODALIDADE 2: Axudas abertas a todos os Grupos e dirixidas a mellorar a presenza da 
Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis 
prestixiosas publicacións do JCR. 

2.1.- Publicacións en aberto no Q1 das revistas científicas do JCR publicadas/aceptadas entre 
o 1 de decembro de 2017 e o 30 de setembro de 2018. 

▪ EXCLUIR a solicitude referencia nº 63-2018-MODA 2-1588 presentada pola investigadora 
Loureiro García Mª Luz (GI-2037) na consideración do acordo da Comisión de Avaliación 
que estableceu a financiación de unha única solicitude de Publicacións en aberto por Grupo 

2.3.- Axuda adicional á produción científica do ano 2017 para aqueles grupos nos que todos os 
seus membros (PDI) teñan unha conta ORCID activa e actualizada no momento de solicitar a 
axuda. 

▪ ADXUDICAR as axudas relacionadas a continuación por cumprir cos criterios de 
adxudicación e detectado erros no rexistro non achacables aos Grupos solicitantes 

AXUDAS XERAIS: MODALIDADE 2 (ORCID) 

GRUPO  COORDINADOR  AXUDA CONCEDIDA 

GI 1606 Uriarte Villares, Eugenio 500 € 

GI-1791 González Fernández, Mª Isabel 500 € 

GI-1373 Rey Alvarez, Alfonso 500 € 
 

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso 
contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de 
Compostela/Lugo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á súa publicación, de 
conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei da Xurisdición Contencioso-Administrativa, aprobada 
por Lei 29/1998, do 13 de xullo. 

Non obstante, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun 
mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recursos contencioso-
administrativo anteriormente indicado en tanto non recaia resolución expresa ou presunta do 
recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018 
O Vicerreitor de Investigación e Innovación 
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