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Os servizos da Dirección Xeral de Investigación
e Desenvolvemento comprobarán que todas as soli-
citudes reúnen os requisitos establecidos nesta orde
e, no caso de que a solicitude non estivese con-
venientemente cuberta ou acompañada da corres-
pondente documentación, requirirase do solicitante
que, no prazo máximo de dez días, repare a falta
e xunte os documentos preceptivos, con indicación
de que, de non o facer, se considerará desistido
da súa petición e se procederá ao arquivo desta sen
máis trámites, de conformidade co disposto no arti-
go 71.1º da Lei 4/1999.

Non axustarse aos termos da convocatoria será cau-
sa de desestimación da solicitude presentada.

5. Avaliación, selección e resolución do concurso.

A selección dos bolseiros será realizada pola Comi-
sión de Selección de Investigación creada polo
Decreto 37/1998, do 30 de xaneiro, e nomeada polas
ordes da Consellería de Innovación, Industria e
Comercio do 11 de marzo de 2003 (DOG do 19
de marzo) e do 21 de abril de 2004 (DOG do 27
de abril), que elevará a proposta de resolución á
Consellería de Innovación, Industria e Comercio a
través da Dirección Xeral de Investigación e Desen-
volvemento.

Para a selección dos beneficiarios a comisión terá
en conta os seguintes criterios:

-Aos solicitantes que non sexan doutores e teñan
acadado a suficiencia investigadora prevista no Real
decreto 778/1998, daráselles prioridade para asis-
tencia a congresos que teñan lugar en España ou
Portugal.

-Aos solicitantes que sexan doutores valorarán-
selles as cinco publicacións máis salientables dos
3 últimos anos e daráselles prioridade para asis-
tencia a congresos de carácter internacional. A valo-
ración das publicacións dos tres últimos anos rea-
lizarase aplicando a seguinte fórmula:

A×3+B×2+C×1

5

A=número de publicacións de carácter inter-
nacional.

B=número de publicacións de carácter nacional.

C=número de publicacións de carácter local.

En función das solicitudes recibidas e dos orza-
mentos dispoñibles, a comisión de selección poderá
fixar unha puntuación mínima por debaixo da cal
non se terá dereito á axuda.

Daráselles prioridade a aquelas solicitudes corres-
pondentes a persoas que non resultaron beneficiarias
dunha destas axudas na convocatoria do ano anterior.

6. Libramento da axuda.

As subvencións faranse efectivas mediante libra-
mento único e directo aos beneficiarios, que deberán
presentar a seguinte documentación:

Para asistencia a congresos, simposios e semi-
narios:

a) Declaración xurada en que conste que non reci-
biron ningún financiamento por parte doutras enti-
dades para o mesmo fin.

b) Aceptación do traballo por parte da entidade,
institución ou persoa organizadora da reunión, sem-
pre que non fose entregada xa no momento de soli-
citar a axuda.

c) Declaración complementaria do conxunto das
axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas
como as pendentes de resolución, para o mesmo fin,
das distintas administracións públicas competentes
ou calquera dos seus organismos, entes ou socie-
dades. A dita declaración farase antes do pagamento
da subvención.

d) Certificación de asistencia.

Para asistencia a cursos monográficos:

a) Declaración xurada en que conste que non reci-
biron ningún financiamento por parte doutras enti-
dades para o mesmo fin.

b) Xustificación de ter feito o curso.

c) Declaración complementaria do conxunto das
axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas
como as pendentes de resolución, para o mesmo fin,
das distintas administracións públicas competentes
ou calquera dos seus organismos, entes ou socie-
dades. A dita declaración farase antes do pagamento
da subvención.

7. Incidencias.

O incumprimento dalgunha das condicións esta-
blecidas nesta convocatoria dará lugar á revogación
da axuda concedida e á reclamación das cantidades
xa pagadas segundo o disposto no artigo 78 do Decre-
to lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, na súa vixente redacción
dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medi-
das tributarias e de réxime administrativo.

ANEXO VIII

Axudas para investigadores/tecnólogos visitantes

Estas axudas teñen como finalidade a incorpora-
ción de investigadores e tecnólogos visitantes a orga-
nismos públicos de investigación da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Bases da convocatoria.

1. Solicitantes.

As axudas, no modelo oficial PXI10 que se publica
como anexo XVI a esta orde, están á disposición
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dos interesados na internet nos seguintes enderezos
http://www.dxid.org, http://www.xunta.es/conse-
lle/in ou http://www.cesga.es/sxid, e poderán ser pre-
sentadas unicamente polas universidades de Galicia,
pola coordinadora institucional en Galicia do Con-
sello Superior de Investigación Científica (CSIC),
polo representante en Galicia do Instituto Español
de Oceanografía (IEO) ou polos responsables dos
centros públicos de investigación da Xunta de
Galicia.

As solicitudes deberán presentarse cubertas no
modelo que aparece na páxina web da Dirección
Xeral de I+D, antes citado.

As solicitudes deberán referirse a investigadores
e tecnólogos de fóra de Galicia que non estivesen
de forma continuada, no correspondente organismo,
no ano anterior, e as estadías para as que se solicita
a axuda deberán realizarse de maneira íntegra no
ano da convocatoria. Para un mesmo grupo receptor
non se poderán solicitar estadías por un período
superior a 6 meses, entendéndose este límite referido
tanto a un único visitante como á suma das estadías
de varios candidatos. As ditas solicitudes irán acom-
pañadas da seguinte documentación:

a) Curriculum vitae do investigador/tecnólogo ao
cal se convida.

b) Fotocopia do DNI ou pasaporte do investiga-
dor/tecnólogo convidado.

c) Breve memoria referente á actividade que vai
realizar durante a estadía, con indicación da dura-
ción desta en meses.

d) Declaración de todas as axudas solicitadas, tan-
to as aprobadas ou concedidas como as pendentes
de resolución, para o mesmo fin, das distintas admi-
nistracións públicas competentes ou dos seus orga-
nismos, entes ou sociedades.

Os solicitantes das axudas que se convocan neste
anexo, que pertenzan a hospitais que xestionen as
súas actividades de investigación a través de fun-
dacións de interese galego (Lei 7/1983, do 22 de
xuño, de réxime das fundacións de interese galego),
poderán solicitar que a subvención sexa librada a
favor destas entidades, e achegarán con este fin auto-
rización para o libramento dos ditos fondos, que será
emitida polo responsable do organismo do cal depen-
de o dito hospital.

2. Contía.
A contía das axudas estará comprendida entre

1.500 euros e 1.800 euros mensuais.
3. Tramitación.
A instrución do procedemento de concesión destas

axudas correspóndelle á Dirección Xeral de Inves-
tigación e Desenvolvemento.

Os servizos administrativos da Dirección Xeral de
Investigación e Desenvolvemento procederán á revi-
sión das solicitudes presentadas comprobando se é
correcta a documentación achegada. En caso con-
trario requirirase do solicitante que no prazo de dez
días a complete ou emende os erros detectados, con
advertencia de que, de non o facer, se considerará

que desistiu da súa solicitude, e se procederá con-
sonte o establecido no artigo 71 da Lei 30/1992,
modificada pola Lei 4/1999.

Non axustarse aos termos da convocatoria, o
incumprimento dos requisitos nela establecidos, a
ocultación de datos, a súa alteración ou calquera
manipulación da información solicitada será causa
de desestimación da solicitude presentada, con inde-
pendencia de que se poida acordar outro tipo de
actuacións.

4. Avaliación, selección e resolución.
A selección dos beneficiarios será realizada pola

Comisión de Selección de Investigación creada polo
Decreto 37/1998, do 30 de xaneiro, e nomeada polas
ordes da Consellería de Innovación, Industria e
Comercio do 11 de marzo de 2003 (DOG do 19
de marzo) e do 21 de abril de 2004 (DOG do 27
de abril), que elevará a proposta de resolución á
Consellería de Innovación, Industria e Comercio a
través da Dirección Xeral de Investigación e Desen-
volvemento.

A selección farase tendo en conta os criterios que
se relacionan a continuación por orde decrecente
de prioridade:

-Méritos do candidato proposto.
-Interese científico-técnico da actividade que vai

realizar o candidato.
-Contribución que o candidato poida ofrecer á

investigación do/dos grupo/s receptor/es.
A comisión daralles prioridade a aquelas solici-

tudes referentes aos programas prioritarios do Plan
Galego de Investigación, Desenvolvemento e Inno-
vación Tecnolóxica, así como a aquelas solicitudes
referentes ás accións de especial interese no contexto
do plan.

Non serán prioritarias as solicitudes relativas a
candidatos que resultasen beneficiarios destas axu-
das nas convocatorias de anos anteriores.

5. Libramento da axuda.
As axudas faranse efectivas mediante libramento

directo ao organismo ao cal se incorporará o visitante,
unha vez presentada a seguinte documentación:

-Xustificación do organismo correspondente en
que conste que se realizou a estadía e se indique
o período en que aquela tivo lugar.

-Certificación expresiva da realización dos gastos
destinados para tal efecto.

-Memoria en que se resuman as actividades rea-
lizadas polo visitante.

-Declaración xurada de todas as axudas solicitadas
e pendentes de resolución ou concedidas, para o
mesmo fin, das distintas administracións públicas
competentes.

6. Incidencias.
A Dirección Xeral de Investigación e Desenvol-

vemento resolverá todas as dúbidas e incidencias
que puidesen xurdir na aplicación desta convo-
catoria.
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