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Deste xeito, cómpre sinalar, polo que atinxe ás
axudas concedidas con cargo aos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2008, o seguinte:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27
de decembro de 2007 pola que se establecen as
bases reguladoras e se convocan para o ano 2008
axudas para a mellora do hábitat da perdiz rubia.

b) Aplicación orzamentaria: 15.02.541B.781.0.

c) Crédito orzamentario: 160.000 €.

d) Destinatarios: titulares de tecores galegos e agru-
pacións destes que, aínda carecendo de personalida-
de xurídica, fagan unha solicitude conxunta.

e) Entidades beneficiarias e importe das axudas:
as recollidas no anexo.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2008.

P.D. (27-7-2007)
Emilio Rosa Solana

Subdirector xeral de Recursos Cinexéticos
e Piscícolas

ANEXO 
Entidades beneficiarias 

Entidades beneficiarias CIF Importe 
subvencionable 

€ 

Sociedade A Tudense  G36176410 8.902,50 
Sociedade A Fonsagrada  G27043587 8.868,16 
Sociedade O Irixo  G32263329 8.896,88 
Asociación San Juan de Serres  G15709694 4.081,25 
Sociedade de Caza e Pesca de Dodro  G15396872 3.265,00 
Sociedade A Peneda  G36198398 1.423,50 
Sociedade San Cibrán-Xines  G36126712 4.745,00 
Sociedade Río Ulla  G36008431 1.823,19 
Sociedade Visantoña  G15280407 1.181,87 
Sociedade Camba-Rodeiro  G36038610 3.118,50 
Sociedade Santa Águeda Barbantiño  G32270589 6.155,17 
Sociedade de Cazadores A Mezquita  G32169781 9.000,00 
Asociación de Cazadores Neira de Jusá  G27157023 1.036,00 
Sociedade Crecente  G36177731 2.696,75 
Sociedade Lalín  G36005619 8.010,00 
Sociedade Riberas do Tambre  G15218241 620,67 
Sociedade San Pedro de Cambas  G70043112 1.010,00 
Sociedade Verdeseixo  G36110500 1.776,00 
Sociedade Viana do Bolo  G32147886 2.506,13 
Asociación de Cazadores Ladairo  G32122202 6.377,28 
Sociedade Covelense  G36145779 7.836,00 
S.C. de Melide  G15410343 436,34 
Sociedade Apóstol Santiago  G15078256 449,49 
Sociedade O Faisán  G27152628 801,00 
Sociedade San Can a Baña  G15391329 816,25 
Club de cazadores del Landro  G27146562 854,55 
Sociedade Abegondo  G15227226 949,00 
Sociedade cazadores do Barro  G15473481 1.482,25 
Sociedade Poio  G36143659 1.898,00 
Sociedade San Trocado-Cidade  G32134660 2.674,02 
Sociedade Farelo  G36210532 3.761,76 
Sociedade Sandiás  G32149130 6.530,00 
Sociedade Seoane  G32280687 6.530,00 
Sociedade Bertaña  G36294221 6.530,00 
Sociedade Rubia  G32129801 8.702,75 
Sociedade Paraveche  G15477631 535,50 
Sociedade Ribeira da Baixa Limia  G32305484 711,75 
Sociedade Boimorto  G15381114 1.097,00 
Sociedade A Bola  G32146664 1.860,69 
Sociedade Santa Columba de Xesteda  G15300874 1.954,50 
S.C. Mazagará  G32245912 2.076,50 
Sociedade San Xoán de Río  G32121907 4.355,04 
Sociedade Montes de Pradenda  G32197832 5.106,50 
S.C. de Oseira  G32269060 6.530,00 

 

AXENCIA PARA A CALIDADE DO
SISTEMA UNIVERSITARIO DE
GALICIA

Resolución do 27 de agosto de 2008 pola
que se aproba a convocatoria ordinaria
para a avaliación previa á asignación das
retribucións adicionais relativas ao com-
plemento de recoñecemento ao labor
docente e o complemento de recoñecemen-
to ao labor investigador, e se abre o prazo
para a presentación de solicitudes.

O Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo que se
establecen as retribucións adicionais vinculadas a
méritos adicionais docentes, investigadores e de
xestión do profesorado universitario, establece no
seu articulado a necesidade da aprobación dun
protocolo de avaliación por parte da Axencia para
a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG), como órgano encargado de realizar a
valoración previa, da actividade docente e investi-
gadora, necesaria para a asignación das retribu-
cións adicionais reguladas polo mencionado
decreto.

Coa aprobación da Orde do 16 de abril de 2004
pola que se publica o protocolo de avaliación ela-
borado pola Comisión Galega de Informes, Avalia-
ción, Certificación e Acreditación (CGIACA), rela-
tivo aos criterios e méritos de valoración, e ao pro-
cedemento para solicitar os complementos de reco-
ñecemento ao labor docente e ao labor
investigador, segundo a redacción dada pola Orde
do 11 de abril de 2006 (DOG do 8 de maio) com-
plétase o sistema para avaliar ou informar as acti-
vidades docentes e investigadoras, previas á asig-
nación das retribucións adicionais vinculadas ao
recoñecemento do labor docente e investigador dos
profesores pertencentes ao Sistema Universitario
de Galicia.

Nesta orde disponse que, a través do Consello de
Dirección da ACSUG, se poderán realizar ata dúas
convocatorias de valoración previa á asignación
dos complementos retributivos. Do mesmo xeito,
establécese que en cada convocatoria se establece-
rá a data concreta en que os solicitantes deberán
ter cumprido o requisito establecido no artigo 6,
números 1º.3 e 2º.3 do Decreto 55/2004, do 4 de
marzo.

Por Resolución do 11 de febreiro de 2008 (DOG
do 28 de febreiro) realizouse a primeira convocato-
ria do ano 2008 de valoración previa á asignación
dos citados complementos retributivos.

Por Resolución do 21 de setembro de 2006 (DOG
do 3 de outubro) publícanse os acordos do Conse-
llo de Dirección da ACSUG, de delegación de
competencias no seu presidente e no director da
Axencia.

De conformidade co exposto,
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RESOLVO:

Primeira.-Obxecto.

Aprobar a segunda convocatoria ordinaria, e abrir
o prazo de presentación de instancias, para solicitar
a valoración previa á asignación das retribucións
individuais relativas ao complemento de recoñece-
mento ao labor docente, e o complemento de recoñe-
cemento ao labor investigador, establecidos, respec-
tivamente, no artigo 2.1º e 2.2º, do Decreto 55/2004,
do 4 de marzo, polo que se establecen as retribu-
cións adicionais vinculadas a méritos adicionais
docentes, investigadores e de xestión do profesorado
universitario.

Segunda.-Destinatarios.

1. De conformidade co disposto no artigo 1 do
Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo que se esta-
blecen as retribucións adicionais vinculadas a méri-
tos individuais docentes, investigadores e de xestión
do profesorado universitario, poderá solicitar esta
valoración previa á asignación das retribucións adi-
cionais sinaladas na base anterior, o persoal docen-
te e investigador funcionario e contratado doutor das
universidades públicas que compoñen o sistema
universitario de Galicia (SUG).

2. Tendo en conta o carácter individual e consoli-
dable destes complementos, non se admitirán a trá-
mite as solicitudes dos solicitantes que xa fosen
valoradas favorablemente en convocatorias anterio-
res.

Terceira.-Requisitos.

De conformidade co citado artigo 1 do Decre-
to 55/2004, do 4 de marzo, os artigos 6.1º e 6.2º da
mesma disposición, así como co disposto polos arti-
gos 2 e 3 da Orde do 16 de abril de 2004 pola que
se publica o protocolo de avaliación elaborado pola
Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certifica-
ción e Acreditación (CGIACA), relativo aos criterios
e méritos de valoración, e ao procedemento para
solicitar os complementos de recoñecemento ao
labor docente e ao labor investigador, segundo a
redacción dada pola Orde do 11 de abril de 2006
(DOG do 8 de maio), para obter a valoración positi-
va, será necesario:

a) Para o complemento de recoñecemento ao labor
docente:

1. Estar integrado no cadro do persoal docente,
como funcionario ou como contratado doutor, de cal-
quera das universidades públicas de Galicia.

2. Que a súa praza sexa fixa e estable, tendo supe-
rado o correspondente proceso de concurso-oposi-
ción establecido na lei.

3. Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa
praza, cumprido a 30 de xuño de 2008.

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

5. Valoración positiva, dos méritos en que se sus-
tente a solicitude, pola Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), de acor-
do co protocolo de avaliación aprobado para o efec-
to pola Comisión Galega de Informes, Avaliación,
Certificación e Acreditación na Orde do 16 de abril
de 2004, relativo aos criterios e méritos de valora-
ción, e ao procedemento para solicitar os comple-
mentos de recoñecemento ao labor docente e ao
labor investigador, segundo a redacción dada pola
Orde do 11 de abril de 2006 (DOG do 8 de maio).

b) Para o complemento de recoñecemento ao labor
investigador:

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

2. Que a súa praza sexa fixa e estable, con carác-
ter permanente, tendo superado o correspondente
proceso de concurso-oposición establecido na lei.

3. Acreditar polo menos un ano de servizo na súa
praza, cumprido o 30 de xuño de 2008.

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

5. Valoración positiva, dos méritos en que se sus-
tente a solicitude, pola ACSUG, de acordo co proto-
colo de avaliación aprobado para o efecto pola Comi-
sión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e
Acreditación na Orde do 16 de abril de 2004, rela-
tivo aos criterios e méritos de valoración, e ao proce-
demento para solicitar os complementos de recoñe-
cemento ao labor docente e ao labor investigador,
segundo a redacción dada pola Orde do 11 de abril
de 2006 (DOG do 8 de maio).

Cuarta.-Solicitudes.

1. As solicitudes dirixiranse ao presidente do Con-
sello de Dirección da ACSUG, e presentaranse ante
esta no modelo normalizado que se publica para o
efecto como anexo I a esta resolución.

Estas solicitudes poderán presentarse en calquera
dos rexistros relacionados no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, así como nos rexistros de cal-
quera das universidades integrantes do sistema uni-
versitario de Galicia.

2. As solicitudes que se presenten deberán indicar
cunha cruz para cal ou cales das retribucións adicio-
nais se solicita a valoración. No caso de que se soli-
cite a valoración previa das dúas retribucións farase
na mesma instancia.

Quinta.-Documentación.

1. Os interesados deberán presentar xunta coa
súa solicitude unha fotocopia do DNI ou documen-
to equivalente acreditativo da identidade do solici-
tante.
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2. Ademais, en función do complemento retributi-
vo para o que se solicite a valoración, os interesados
deberán presentar a seguinte documentación:

a) Para o complemento de recoñecemento ao labor
docente:

-Breve memoria de autoavaliación do labor docen-
te que se presentará de acordo co modelo normaliza-
do que se publica para o efecto como anexo II.A.

b) Para o complemento de recoñecemento ao labor
investigador:

-Xustificante de grao de doutor (este requisito non
será preciso para os solicitantes que sexan profeso-
res de corpos docentes en que se exixa o título de
doutor, circunstancia esta última que se deberá facer
constar na solicitude).

-Breve memoria de autoavaliación do labor inves-
tigador que se presentará de acordo co modelo nor-
malizado, que se publica para o efecto como ane-
xo II.B.

3. Para a comprobación do cumprimento dos
demais requisitos exixidos na base terceira e non
especificados nos dous puntos anteriores, a ACSUG
solicitaralles ás universidades do SUG unha listaxe
oficial en que se certifique se os solicitantes están
integrados no cadro de persoal docente e investiga-
dor da universidade que lle corresponda, nos termos
exixidos nesa base.

4. Tanto o modelo normalizado de instancia (ane-
xo I), común para ambos os dous complementos,
como as memorias de autoavaliación (anexo II.A e
II.B) poderán cubrirse no formato electrónico que
estará á disposición dos interesados na web
www.acsug.es. Unha vez cubertos estes documentos
en formato dixital, o modelo normalizado de instan-
cia (anexo I) deberase imprimir e asinar debidamen-
te, e presentar ante a Axencia, do xeito que se esta-
blece na base cuarta. Este requisito será imprescin-
dible para considerar a solicitude presentada polos
interesados. Os restantes documentos poderán xun-
tarse telematicamente a través da aplicación que se
atopa na web da ACSUG, a que se fai referencia nes-
te parágrafo.

5. No caso de que se solicite a valoración previa á
asignación das dúas retribucións adicionais, non
será necesario repetir os documentos que acrediten
os mesmos extremos das respectivas retribucións.

Sexta.-Prazo.

O prazo para presentar instancias será de 30 días
naturais contados desde o día seguinte ao da publi-
cación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sétima.-Emenda e mellora da solicitude.

Cando as solicitudes presentadas en prazo polos
interesados non reúnan os requisitos exixidos pola
normativa que lles resulta de aplicación ou non se
xuntasen os documentos exixidos nestas bases, a
ACSUG requirirá o interesado para que, no prazo de

10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da
recepción do requirimento, se emende a carencia, de
conformidade co disposto no artigo 71 da
Lei 30/1992, terase por desistido da súa petición no
caso de non contestar ao requirimento, logo da reso-
lución ditada nos termos previstos no artigo 42 da
Lei 30/1992.

Oitava.-Procedemento.

1. O procedemento para a tramitación das solicitu-
des farase de conformidade co regulado na Orde do
16 de abril de 2004, pola que se publica o protoco-
lo de avaliación elaborado pola Comisión Galega de
Informes, Avaliacións, Certificación e Acreditación,
relativo aos criterios e méritos de valoración, e ao
procedemento para solicitar os complementos de
recoñecemento ao labor docente e ao labor investi-
gador segundo a redacción dada pola Orde do 11 de
abril de 2006 (DOG do 8 de maio).

2. Os acordos de valoración adoptados polo Conse-
llo de Dirección da ACSUG, previos a asignación
singular e individual dos referidos complementos
polos consellos sociais das universidades, que serán
notificados a cada solicitante persoal e directamen-
te, esgotan a vía administrativa, e poderán ser
obxecto de recurso en reposición ante o mesmo órga-
no que os dictou ou ser impugnados directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa.

3. Sen prexuízo do establecido no parágrafo ante-
rior, os acordos de valoración adoptados polo Conse-
llo de Dirección da ACSUG, cando resulten positi-
vos, serán notificados directamente pola ACSUG ás
correspondentes universidades, para que se proce-
da, se é o caso, por parte dos seus consellos sociais,
á asignación singular e individual dos referidos
complementos.

Novena.-Protección de datos de carácter persoal.

Nesta convocatoria cúmprese co indicado na
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de pro-
tección de datos de carácter persoal (BOE nº 298, do
14 de decembro), poñendo en coñecemento dos inte-
resados o dereito de acceso, rectificación, cancela-
ción e oposición ao tratamento dos seus datos per-
soais, que poderán exercer mediante escrito dirixido
á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia. Lamas de Abade, s/n. Edif. C.I.F.P. Com-
postela, 5º andar, 15702 Santiago de Compostela
(A Coruña).

Décima.-Entrada en vigor.

Esta resolución producirá efectos a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2008.

Guillermo Rojo Sánchez
Presidente do Consello de Dirección da Axencia

para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia
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ANEXO I 

SOLICITUDE DE VALORACIÓN PREVIA Á ASIGNACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS ADICIONAIS VINCULADAS AO 
LABOR DOCENTE E AO LABOR INVESTIGADOR  

 
1. DATOS DO SOLICITANTE 

1º Apelido  2º Apelido Nome DNI         
Enderezo  Data nacemento        Sexo    

Código postal        Cidade        Provincia        
Teléfono        Fax             Correo electrónico        
Profesor:  CU     TU     CEU     TEU     CD   Universidade:         

Centro:         Departamento:         

Área de coñecemento:         Código:    

 

. 

 
 

 

 

. 

 
PRESIDENTE DO CONSELLO DE DIRECCIÓN DA AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE GALICIA 
 

De acordo coa Lei orgánica de protección de datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado, o cal 
ten a finalidade de avaliar as solicitudes presentadas para a asignación de complementos retributivos segundo as bases desta convocatoria. Ponse no 
seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido á Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia - Lamas de Abade, s/n – C.I.F.P Compostela 5ª andar, 15702 - Santiago de Compostela (A 
Coruña). 
 

 Marque cun X este cadro se  desexa colaborar coa ACSUG en análises estatísticos e medición da satisfacción. 
 

 Marque cun X este cadro se desexa que a ACSUG lle comunique a través do correo electrónico indicado a resolución provisional da valoración. 

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA.. Sinálase cunha cruz a documentación que se acompaña á solicitude.  

 1.-Fotocopia do DNI ou documento equivalente                                                                                                      

 2.-Xustificación de grao de doutor                                                                                                                            

    Non é preciso entregalo se é profesor dos corpos docentes en que se exixe o título de doutor 

 3.- Breve memoria de autoavaliación do labor docente                                                                                            

 4.- Breve memoria de autoavaliación do labor investigador                                                                                     

 5.-Outros documentos (indicar cales): 

    
 

Santiago de Compostela,   de      de 200   

 
Sinatura do solicitante 

 
 

 
 

 

 
2. RETRIBUCIÓN ADICIONAL SOLICITADA. Os interesados, marcarán cunha cruz a/s retribución/s que soliciten.  

1.-Complemento de recoñecemento ao labor docente                                                                                
Data da toma de posesión como funcionario ou CD     de       de    

2.-Complemento de recoñecemento ao labor investigador                                                                             
Data da obtención do título de doutor    de       de    

 
. 
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Outros méritos:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Mobilidade, se é o caso:  

 
 

ANEXO II-B 
 

 
MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA DE AUTOAVALIACIÓN DO LABOR INVESTIGADOR 

 
 SOLICITANTE:  

 
 

 
Experiencia investigadora:  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ANEXO II-A 

MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA DE AUTOAVALIACIÓN DO LABOR DOCENTE 
 

 SOLICITANTE:       
 

 
 

Formación académica e complementaria:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Experiencia docente:  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Mobilidade, se é o caso:  


