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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, 

EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E AS UNIVERSIDADES DA 

CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA O 

DESENVOLVEMENTO DOS SERVIZOS XERAIS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2014 

REUNIDOS 

D. Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 

nomeado mediante o Decreto 299/2012, do 2 de decembro, de acordo co disposto no artigo 34 

da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e no 

acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 1991, publicado pola Resolución 

da Consellería de Economía e Facenda do 8 de abril de 1991 (DOG núm.82). 

D. Xosé Luis Armesto Barbeito, reitor magnífico da Universidade da Coruña (en adiante 
UDC), en representación desta, en virtude das facultades que lle confire o artigo 20.1 da Lei 
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 

D. Juan Manuel Viaño Rey, reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela (en 
adiante USC), en representación desta, en virtude das facultades que lle confire o artigo 20.1 
da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 

D. Salustiano Mato de la Iglesia, reitor magnífico da Universidade de Vigo (en adiante 
UVIGO), en representación desta, en virtude das facultades que lle confire o artigo 20.1 da 
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades. 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que teñen 
conferidas e 

EXPOÑEN 

PRIMEIRO.- Que a UDC, a USC e a UVIGO son entidades de dereito público que 
desenvolven actividades de investigación e desenvolvemento científico e tecnolóxico, que 
constitúen o Sistema universitario de Galicia (SUG), e que son os principais axentes 
xeradores de coñecemento. 

SEGUNDO.- Que á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

correspóndelle a promoción e a xestión eficiente e integrada dos recursos e capacidades de 

investigación do SUG para a súa vertebración e posta en valor no marco do Sistema de 
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innovación, establecendo como unha das súas prioridades a planificación, o desenvolvemento 

integrado, a consolidación das infraestruturas científico-tecnolóxicas e o apoio á investigación 

do SUG para optimizar e rendibilizar as súas capacidades en investigación e transferencia de 

coñecemento. 

Que a Secretaria Xeral de Universidades, de acordo coas competencias que lle outorgou o 

Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, de estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria, establece como unha prioridade a planificación, o 

desenvolvemento integrado e a consolidación das infraestruturas científico-tecnolóxicas e os 

Servizos Xerais de Apoio á Investigación do SUG para optimizar e rendibilizar as súas 

capacidades en investigación e transferencia de coñecemento. 

TERCEIRO.- Que a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia 

establece no seu artigo 111 que a transferencia de coñecemento é un dos mecanismos polos 

que o valor creado na universidade a través da investigación retoma á sociedade pola súa 

contribución ao desenvolvemento e ao crecemento económico, a transferencia constitúe unha 

actividade fundamental para a universidade. 

CUARTO.- Que o Plan galego de investigación, innovación e crecemento (I2C) 2011-2015 

estipula que para garantir a produción dunha investigación de calidade e excelencia por parte 

do sistema de I+D+i, é esencial contar con estrutura e prácticas de xestión eficaces e 

profesionalizadas, de maneira que se cree unha contorna favorable á investigación, que 

garanta a eficiencia operativa e financeira. 

Así mesmo se recolle no "Eixe estratéxico 3: Sistema Integral de Apoio á Investigación" que 

se adoptarán as medidas necesarias para pasar do actual modelo no que a xestión e os servizos 

unha actividade secundaria e dispersa, a un modelo no que o apoio á 

=,..__..- organiza como un sistema integral, profesionalizado e unificado. 

No ámbito universitario as Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

e os Servizos Xerais de Apoio á Investigación son os instrumentos fundamentais que ofrecen 

o apoio necesario aos grupos e investigadores do Sistema universitario galego. Con todo, 

estas unidades teñen problemas para poder cumprir os obxectivos aos que se enfrontan na 

actualidade. As súas carencias veñen derivadas da mobilidade do seu persoal, da falta de 

ferramentas de xestión, da dificultade para manter unha capacitación continuada dos seus 

h recursos humanos e da falta de recursos financeiros. 
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QUINTO.- Polo anteriormente exposto, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria e as universidades galegas coinciden en salientar a necesidade de fomentar 
accións que conduzan ao desenvolvemento de capacidades e servizos para a xestión do 
coñecemento científico e a valorización e proxección económica das actividades e resultados 
da súa investigación. 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA. OBXECTO 

O obxecto <leste convenio é establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre 
a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade da Coruña, a 
Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para executar accións 
destinadas ao desenvolvemento e consolidación dos Servizos Xerais de Apoio á Investigación 
e as OTRI das universidades de Galicia. 

O obxectivo final é axudar as universidades a optimizar e incrementar as súas capacidades en 
investigación e transferencia de coñecemento. 

SEGUNDA. FINALIDADE E DISTRIBUCIÓN DOS FONDOS 

O convenio persegue tres obxectivos xerais: 

• Desenvolver actuacións de apoio aos Servizos de Xestión e Apoio á Investigación e 
ás OTRI das tres universidades, de xeito que potencien a súa actividade de 
transferencia e de prestación de servizos de apoio na xestión da investigación. 

Promover unha xestión eficiente e sostible en canto á consolidación, dotación e 
mantemento das infraestruturas e servizos científico-tecnolóxicos de cada 
universidade do SUG. 

• Propiciar a coordinación das actuacións das tres universidades do SUG neste 
ámbito, optimizando o gasto e a xestión das infraestruturas, mediante o 

desenvolvemento dunha xestión de servizos integrada, investindo nas infraestruturas 
necesarias dende unha perspectiva de sistema, asegurando a súa dotación con 
persoal cualificado. 

A distribución dos fondos entre as tres universidades farase de acordo cos seguintes módulos 
de reparto. 
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CONCEPTO % 

Unha cantidade fixa anual 30% 

Unha cantidade variable segundo indicadores 70% 

_yallc1a 

1.- Unha parte fixa por universidade co obxectivo de fomentar as actuacións dos servizos de 

apoio á investigación das tres universidades. 

2.- Unha parte variable distribuída en función da capacidade de cada universidade para captar 

e xestionar as actividades de transferencia e de prestación de servizos de apoio na xestión da 

investigación. Establécese unha porcentaxe en función dos seguintes indicadores: 

• Contratos captados no programa de recursos humanos. 

• Fondos captados nos programas de consolidación e emerxentes. 

Os indicadores reflicten o volume de recursos de investigación acadados polas universidades 

galegas nas convocatorias competitivas dos Programas de I+D Incite (2006-2010) e I2C 
(2011-2015). 

A porcentaxe resultante para o reparto do 70% queda como segue: 

UDC: 17% 

use : 52% 

UVIGO: 31% 

TERCEIRA. DURACIÓN E CONTÍA DA AXUDA 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria achegará ao devandito 

programa a cantidade de tres millóns setecentos cincuenta mil euros (3.750.000 €)con cargo á 

aplicación orzamentaria 09.40.561B.444.0, código de proxecto 2009 00669, dos orzamentos 

xerais da Xunta de Galicia para o Plan de financiamento do SUG 2011-2015. 

A dotación para o exercicio 2014 establécese en 750.000 €, 1.500.000 € para o 2015 e 

1.500.000 no ano 2016 de acordo co seguinte reparto por universidade: 
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ANUALIDAD E ANUALIDAD E 
UNIVERSIDAD E 

2014 2015 

UDC 164.250 328.500 

use 348.000 696.000 

UVIGO 237.750 475.500 

TOTAL 750.000 1.500.000 

yal1c1a 

ANUALIDAD E 

2016 

328.500 

696.000 

475.500 

1.500.000 

Esta cantidade de 3.750.000 euros trátase dun importe certo, e queda por contado beneficiario 
a diferenza de financiarnento necesario para a total execución da actividade subvencionada, 
debendo ser reintegrado o financiarnento público unicarnente no caso e polo importe que 
supere o custo total e real da actividade, segundo o establecido no artigo 21.2 do Regularnento 

de subvencións de Galicia. 

A axuda é compatible con outras concedidas para o mesmo fin pero, en ningún caso, o 
importe da subvención achegada pola consellería poderá ser de tal contía que, illada ou en 
concorrencia con outras subvencións, supere o custo da actividade subvencionada, tal corno se 
establece no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

De conformidade co artigo 31. 7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 
de conformidade co establecido no artigo 11.e) do Decreto 11 /2009, do 8 de xaneiro, polo que 

se aproba o regularnento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a obriga de presentar a 
certificación do curnprirnento de obrigas coa Administración pública da cornunidade 

autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social substituirase por unha 
declaración responsable de estar ao día no curnprirnento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 

A 

CUARTA. COMPROMISOS DAS PARTES 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cornprornétese a contribuír 
ao financiarnento e consolidación dos Servizos Xerais de Apoio á Investigación e ás OTRI 
das universidades de Galicia. 

Para esta acción, esta Consellería cornprornétese a financiar os gastos necesarios para 
desenvolver o apoio á actividade investigadora ou de transferencia de tecnoloxía (contratos de 
persoal, viaxes, estadías, pagamento de taxas de propiedade intelectual, incluídas as de 
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mantemento, contratación de servizos externos e material funxible ). 

As universidades galegas comprométense a reforzar os Servizos Xerais de Apoio á 

Investigación e as OTRI para ofrecer o apoio necesario aos Centros de Investigación, grupos e 

investigadores do SUG co fin de optimizar e rendibilizar as súas capacidades en investigación 

e transferencia de coñecemento. 

As universidades deberán presentar unha declaración responsable para proceder á sinatura do 

convenio e despois, para o seu pagamento, de estar ao día no cumprimento das obrigas 
tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra 

débeda coa Administración. 

QUINTA. PAGAMENTOS E XUSTIFICACIÓN 

De acordo co establecido no artigo 31.6 da lei 9/2007 de subvencións de Galicia e no artigo 
62 do seu regulamento, poderanse realizar pagamentos a conta, o que supón a realización de 
pagamentos fraccionados de acordo co ritmo de execución das accións subvencionadas, que 
non poderán ser superiores ao 80% da porcentaxe subvencionada correspondente aos 
pagamentos xustificados, nin excederá a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria efectuará o libramento dos 
fondos por contra a presentación, por parte da UDC, a USC e a UVIGO dunha memoria na 

que se dea conta do destino da achega e da certificación expedida polo órgano de control 
correspondente das tres universidades na que se da toma de razón en contabilidade da achega. 
Especificarase o cumprimento da finalidade do presente convenio e que os fondos foron 
destinados a este fin, así como o detalle da realización dos pagamentos. 

A data límite de presentación da referida documentación de xustificación do gasto establécese 
no día 20 de decembro de cada anualidade. 

Deberá presentarse unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, 
anto as adas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin, das 

...... ~ ... · ..... mtas administracións públicas. 

Así mesmo, deberase presentar unha declaración responsable de estar ao día no cumprimento 
das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento 
ningunha outra débeda coa Administración. 

SEXTA. NATUREZA XURÍDICA 

De acordo co establecido no artigo 36 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, este 
convenio ten un interese público polo necesidade de reforzar as capacidades de 
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investigación e transferencia das universidades de Galicia. Neste convenio non é posible 
promover a concorrencia pública dado que as actividades que recolle esténdense ás tres 
universidades galegas e van ser acometidas conxuntamente, e de forma coordinada, polas tres 
universidades do SUG, sen que a competencia ou a exclusión dalgunha delas teña efectos 
positivos. 

O presente convenio de colaboración ten a natureza dos previstos no artigo 4 .1 c) do Real 
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, e realízase ao abeiro do establecido no artigo 6.1 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, rexéndose os seus efectos polo establecido nas súas cláusulas e, no seu 
defecto, pola normativa xeral en materia de contratos das administracións públicas e polo 
establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu regulamento, 
aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

As universidades, por ter a consideración de poder adxudicador de acordo co artigo 3.3 b) da 
Lei de contratos do sector público, están sometidas en canto á contratación de obras e 
subministración ao establecido no Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. 

SÉTIMA. SEGUIMENTO 

Para velar polo cumprimento do estipulado, constituirase unha comisión paritaria de 
seguimento da execución do convenio, que se reunirá por pedimento dunha das partes, 
constituída do seguinte xeito: 

• Tres membros da Secretaria Xeral de Universidades, dos que un actuará como 
presidente/ a. 

• O/a Vicerreitor/a da UDC responsable destas accións ou persoa en quen delegue. 

a Vicerreitor/a da USC responsable destas accións ou persoa en quen delegue. 

O/a Vicerreitor/a da UVIGO responsable destas accións ou persoa en quen delegue 

A devandita comisión actuará como órgano de vixilancia, seguimento e control do establecido 

neste convenio, promovendo, se o considera conveniente, outras actuacións que poidan 
enriquecer o seu desenvolvemento. 

Non obstante, todas aquelas cuestións que se susciten en relación co outorgamento, 
cumprimento, xustificación e pagamento, así como o reintegro e determinación das posibles 

P 
responsabilidades relativas ás subvencións concedidas, serán resoltas pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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OITA V A. PUBLICIDAD E 

Segundo a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, as universidades 
consenten expresamente en que a Administración inclúa e faga públicos, nos rexistros 
regulados neste decreto, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así 

como as sancións impostas. A reserva que puidera facer a universidade no senso de non 
autorizar a obtención dos datos ou a publicidade <lestes nos rexistros, que en todo caso terá 
que ser expresa, poderá dar lugar á exclusión do proceso de participación para obter a axuda 
ou á revogación do acto de outorgamento. 

Alén do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control 
financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que 
establece a Leí 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Así mesmo, estarán 
sometidas ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contase do 
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das 

subvencións. 

NOVENA. RESOLUCIÓN DO CONVENIO 

Será causa de resolución do presente convenio de colaboración o incumprimento de calquera 

das súas cláusulas ou o mutuo acordo entre as partes. 

Este convenio poderá extinguirse por acordo mutuo e voluntario das partes, por desistencia 
dalgunha ou por denuncia do convenio por incumprimento dalgunha delas, o que se 
comunicará fidedignamente, logo da audiencia da parte interesada e con, polo menos, un mes 
de antelación. En calquera <lestes casos procederase á revogación da axuda, así coma ao 
reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e á esixencia de xuros de mora nos casos 

.,,..a........,;r;s artigos 32 e 40 da Leí 9/2007, de subvencións de Galicia. 

O incumprimento de calquera das cláusulas <leste convenio constituirá causa suficiente para a 

súa resolución e, así mesmo, procederá o reintegro da subvención polo incumprimento por 
parte da beneficiaria das obrigas derivadas del, de conformidade co disposto no artigo 33 da 
Lei de subvencións de Galicia. 
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O presente convenio entrará en vigor o día seguinte ao da súa sinatura, sen prexuízo de que 
poidan atender accións realizadas desde o 1 de xaneiro de 2014 e terá vixencia ata o 31 de 
decembro do 2016. 

Lido por todas as partes, por si mesmas, e como proba de conformidade co expresado no 
presente convenio, asínano e rubrícano por quintuplicado, no mesmo lugar e data que se 
indica ao comezo. 

O conselleiro de Cultura, Educación e O reitor da U · ersidade da Coruña 

Ordenación Universitaria 

Xosé Luis Armesto Barbeito 

O reitor da Universidade de Santiago de O reitor da Universidade de Vigo 

Salustiano Mato de la Iglesia 
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