
  
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de 
recoñecemento ao labor investigador CLD-CLI. 
 
  Quen pode solicitar este complemento?  
 
 Todo o persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor, tanto 
de carácter fixo como temporal, das universidades públicas que compoñen o Sistema 
Universitario de Galicia (SUG). 

 
 

Que requisitos debo cumprir? 
 
a) Para o complemento de recoñecemento ao labor docente: 

1. Estar integrado no cadro de persoal docente, como funcionario ou como 
contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia. 

2. Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa praza, cumprido a 31 de 
decembro de 2017 ou ben, entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2018. 

3. Ter dedicación a tempo completo no exercicio da docencia. 

4. Valoración positiva dos méritos nos que se sustente a solicitude pola 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), de acordo co 
protocolo de avaliación aprobado para o efecto pola CGIACA na Orde do 16 de abril 
de 2004. 

b) Para o complemento de recoñecemento ao labor investigador: 

1. Estar integrado no cadro de persoal docente, como funcionario ou como 
contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia. 

2. Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa praza, cumprido a 31 de 
decembro de 2017 ou ben, entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2018. 

3. Ter presentado na universidade un traballo de investigación, que sendo 
xulgado por un tribunal avaliador, se lle teña outorgado o grao de doutor. 

4. Valoración positiva dos méritos nos que se sustente a solicitude polo 
consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), de 
acordo co protocolo de avaliación aprobado para o efecto pola CGIACA na Orde do 
16 de abril de 2004.  

 
  Onde e como dedo presentar a miña solicitude?  
 

É obrigatorio cubrir  a solicitude en formato dixital na aplicación informática 
do consorcio ACSUG (anexo I).  



1. Os solicitantes deberán cubrir telemáticamente a solicitude (anexo I), 
común para ambos complementos, e as memorias de autoavaliación (anexo II.A e 
II.B), nos modelos dispoñibles na aplicación informática da ACSUG á que se deberá 
acceder a través da páxina web: http://www.acsug.es/convocatorias-abertas. 
Deberá indicarse cunha aspa para cal ou cales das retribucións adicionais se solicita 
a valoración 

 No caso de que se solicite a valoración previa das dúas retribucións farase 
na mesma solicitude. 

2. Unha vez cuberta a solicitude (anexo I) do xeito indicado no punto 
anterior, xerarase o correspondente documento PDF e presentarse obrigatoriamente 
por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal. 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos 
mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de 
Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 
(https://sede.xunta.gal/chave365). 

Se algunha das persoas interesadas presentase a súa solicitude en formato 
papel requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para 
estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que 
fose realizada a emenda. 

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información 
durante o proceso de presentación dos formularios na sede electrónica, poderanse 
dirixir ao teléfono de información 012 ou ao enderezo electrónico 012@xunta.gal. 

 
 

 Que documentación debo aportar obrigatoriamente? 
 

1. Xunto coa solicitude, as persoas interesadas deberán achegar a seguinte 
documentación: 

- Breve memoria de autoavaliación do labor docente que se presentará de 
acordo co modelo normalizado que se publica para o efecto como anexo II.A que 
poderá descargarse a través da plataforma informática da ACSUG (so cando se 
solicite o complemento de recoñecemento ao labor docente) 

- Breve memoria de autoavaliación do labor investigador que se presentará 
de acordo co modelo normalizado que se publica para o efecto como anexo II.B que 
poderá descargarse a través da plataforma informática da ACSUG (so cando se 
solicite o complemento de recoñecemento ao  labor investigador) 

- Outros documentos que a persoa solicitante considere relevantes. 
 

2. A documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. 
 
Se algunha das persoas interesadas presentase a documentación 

complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa 
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de 
presentación aquela na que fose realizada a emenda. 

 
Que documentación podo autorizar para súa consulta por parte da 

Administración? 
 
Previa autorización da persoa que faga a solicitude, a Administración poderá 

consultar automaticamente os seguintes datos:  
 

a) DNI/NIE, da persoa solicitante. 



 
b) DNI/NIE da persoa representante. 
 
c) Título oficial de doutoramento (so cando se solicite o complemento de 

recoñecemento ao labor investigador). 
 
d) Estar integrado no cadro de persoal docente, como funcionario ou como 

contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia, e ter 
acreditado, polo menos, un ano de servizo na súa praza, cumprido a 31 de 
decembro de 2017 ou ben, entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2018. 

 
2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán 

indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os 
documentos.  
 

Como se coñece o resultado do procedemento? 
 

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por 
medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común. 

 
2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de 

Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal dispoñible a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás 
persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo 
e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún 
caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación 
sexa considerada plenamente válida. 
 

3. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas 
técnicos, procederase a practicar a notificación polos medios previstos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común. 

 

Teño que renovar este complemento? 

Este complemento é consolidable, unha vez concedido non hai que renovalo 
nin volver a solicitalo. 

 

Que prazo hai para facer a presentación da solicitude?  

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles contados dende 
o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

 
Canto tempo tardará o consorcio ACSUG en resolver a miña 
solicitude? 
 
O consorcio ACSUG resolverá as solicitudes nun prazo máximo de cinco 

meses dende o peche do prazo da convocatoria. 
 

 
 
 
 
 
 

 


