Bases Xerais
1. O procedemento de concesión das axudas convocadas será o de concorrencia competitiva nos
termos previstos na normativa xeral de subvencións, sen prexuízo das salvedades que se poidan
prever nas bases específicas desta convocatoria.
2. As solicitudes das persoas interesadas, acompañadas pola documentación prevista nas bases
específicas de cada axuda, poderán presentarse no rexistro xeral e nos rexistros auxiliares dos
campus, sen prexuízo de que tamén poidan presentarse nos lugares indicados no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro (BOE do 2 de outubro) de Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas.
3. Non poderán obter a condición de beneficiario as persoas en quen concorra algunha das
circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, Xeral de Subvencións
de Galicia. Os beneficiarios deberán cumprir as obrigas recollidas no artigo 11 da citada lei.
4. No caso de axudas a grupos de investigación, a solicitude será asinada unicamente polo
investigador ou investigadora principal coordinador/a do grupo, como representante do mesmo,
e sen prexuízo de que deba proporcionar a información requirida nas correspondentes bases
específicas.
5. As persoas solicitantes das subvencións comprométense a solicitar as axudas análogas da
Xunta de Galicia e Ministerios de Educación e de Economía, Industria e Competitividade, en
caso de existir convocatoria en calquera momento do ano 2017, e de cumprir os requisitos. De
serlle concedida algunha destas axudas, procederíase á rescisión da subvención da Universidade
de Vigo.
6. Para a avaliación e selección das subvencións ao persoal investigador e grupos de
investigación atenderase exclusivamente aos méritos e composición que acrediten no Servizo de
Investigación ata a data de peche da convocatoria correspondente, agás nos casos nos que se
indique expresamente outra data distinta nas bases específicas da subvención. No caso de
grupos de investigación, teranse en conta os méritos do conxunto do grupo, segundo a
información de composición dispoñible no Servizo de Investigación da Universidade de Vigo.
7. Rematado o prazo de presentación de solicitudes non se admitirá documentación relativa aos
méritos, sen prexuízo do previsto no punto 6 destas bases xerais.
8. Naquelas convocatorias nas que se esixa o achegamento de méritos o solicitante deberá tamén
achegar unha listaxe dos méritos presentados.
9. As actividades de ordenación e instrución do procedemento de concesión corresponden á
Vicerreitoría de Investigación e Transferencia que estará asistida na fase de concreción da
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adxudicación e proposta de resolución provisional pola Comisión de Investigación delegada do
Consello de Goberno.
10. Recibidas as solicitudes, e revisados os expedientes, o reitor ditará a resolución provisional
de persoas admitidas e excluídas, que será publicada con efectos de notificación nos rexistros
xeral e auxiliares dos campus. Contra esta resolución poderán as persoas interesadas formular
alegacións concedéndose para isto un prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao
da publicación da proposta nos rexistros.
A resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas, ditada polo reitor, publicarase con
efectos de notificación nos rexistros xeral e auxiliares dos campus. Contra esta resolución
definitiva, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición
contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa
publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso administrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra a resolución definitiva recurso de
reposición, no prazo dun mes contado a partir do dia seguinte á súa publicación, perante o
mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
11. O reitor, á vista da proposta da Comisión de Investigación, ditará a resolución provisional de
adxudicación das axudas, que se publicará con efectos de notificación nos rexistros xeral e
auxiliares dos campus. Contra esta resolución poderán as persoas interesadas formular
alegacións concedéndose para isto un prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao
da publicación da proposta nos rexistros.
A resolución definitiva de concesión das axudas, que esgota a vía administrativa, será ditada
polo reitor e publicada con efectos de notificación nos rexistros xeral e auxiliares dos campus.
Contra esta resolución definitiva, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso
perante a xurisdición contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día
seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra a resolución definitiva recurso de
reposición, no prazo dun mes contado a partir do dia seguinte á súa publicación, perante o
mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do
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recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
O prazo máximo para resolver e publicar a resolución do procedemento no poderá exceder de
seis meses, contados desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes. O
vencemento do prazo máximo indicado sen terse publicada a resolución lexitima ás persoas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión das
axudas.
12. No caso das axudas con dous prazos de presentación de solicitudes, as solicitudes denegadas
na resolución definitiva de concesión do primeiro prazo serán tidas en conta de oficio como
presentadas no segundo prazo de solicitude, agás desistimento expreso ou presentación de nova
solicitude, que anularía á primeira.
13. Perderase o dereito ao cobro das subvencións no suposto de falta de xustificación ou de
concorrencia dalgunha causa de reintegro ou devolución definidas na normativa xeral de
subvencións.
Só de preverse expresamente nas bases específicas de cada subvención admitirase a realización
de pagamentos a conta ou pagamentos anticipados da axuda concedida.
O procedemento para a esixencia do reintegro das subvencións terá carácter administrativo
iniciándose por resolución do reitor e desenvolvéndose segundo o previsto na normativa xeral
de subvencións. A comisión dalgunha infracción en materia de subvencións poderá dar lugar,
logo da tramitación do oportuno expediente administrativo e en función da gravidade, á perda
durante un prazo de ata cinco anos da posibilidade de obter subvencións e/ou axudas da
Universidade de Vigo.
14. Os proxectos e liñas de investigación sometidos a avaliación e selección nesta convocatoria
deben respectar os principios fundamentais establecidos na Declaración de Helsinki así como a
lexislación española en materia de investigación biomédica, protección de datos de carácter
persoal,

bioética,

experimentación

animal,

utilización

de

organismos

modificados

xenéticamente e utilización de axentes biolóxicos.
15. As referencias a axudas e bolsas de carácter persoal contidas nesta convocatoria deben
entenderse como cantidades íntegras.
16. As certificacións académicas previstas nesta convocatoria que deba emitir a Universidade de
Vigo serán de balde para as persoas interesadas en cumprimento do artigo 53 da Lei 39/2015.
17. Quen solicite as axudas previstas nesta convocatoria poderá recuperar a documentación
presentada xunto coas solicitudes no prazo de tres meses a partir da publicación da resolución
definitiva; pasado o devandito prazo a documentación non reclamada será destruída, agás nos
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casos nos que medie algún tipo de reclamación ou recurso, nos que a documentación será
conservada ata o remate dos prazos de reclamación ou ata a firmeza da resolución que finalice o
proceso administrativo ou xudicial.
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O financiamento das axudas a que se refire esta convocatoria e os compromisos derivados para
este ano de convocatorias anteriores imputarase ás aplicacións orzamentarias que se sinalan no
apartado correspondente de cada axuda específica e que corresponde ó orzamento de gastos da
Universidade de Vigo para o ano 2017. A contía inicial estimada destinada a este financiamento
será a suma das cantidades que se indican en cada axuda específica, sen prexuízo de que, no
caso de existir maior dispoñibilidade orzamentaria, se tramite a oportuna modificación de
crédito, que no caso de existir solicitudes pendentes non suporá en ningún caso a apertura dun
novo prazo de presentación de solicitudes. Consonte o seguinte cadro:

Aplicación

00VI 131H 641.02

Denominación do gasto

Axudas propias á investigación e á
transferencia

Cantidade
orzamentada

1.287.500

00VI 131H 481.01

Bolsas de viaxe

35.000

00VI 131H 481.02

Bolsas estadías

75.000

00VI 131H 641.05

Reunións científicas

88.000

CAT1 131H 482.99

Bolsas estudantes. Outras

27.000

CITI 131H 482.99

Bolsas estudantes. Outras

18.000

EMT1 131H 482.99

Bolsas estudantes. Outras

27.000
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