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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases e se anuncia 
a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura 
galegas para o ano 2020 (código de procedemento PL500F).

A Xunta de Galicia, de acordo co previsto na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normali-
zación lingüística, desenvolve as accións necesarias para a difusión da lingua propia de 
Galicia fóra do seu ámbito territorial. As competencias nesta materia correspóndenlle á Se-
cretaría Xeral de Política Lingüística, de acordo co disposto no Decreto 163/2018, do 13 de 
decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo, 
que está adscrita á antedita consellería segundo o Decreto 88/2018, do 26 de setembro, 
polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia.

Así mesmo, o 21 de setembro de 2004 aprobouse no Parlamento de Galicia, por una-
nimidade de todos os grupos parlamentarios, o Plan xeral de normalización da lingua ga-
lega, desenvolvido, no seu momento, por instancia da antiga Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. No dito plan recoméndase unha serie de medidas de actuación 
segundo o sector social implicado. No que se refire á proxección exterior do galego, un dos 
obxectivos marcados no plan é o de «consolidar o ensino e a investigación do galego nas 
universidades en que xa existe como materia de estudo e introducilo noutras universidades 
de interese estratéxico».

No sentido apuntado, e a través de convenios de colaboración subscritos con universi-
dades de fóra de Galicia interesadas en incluír nos seus plans de estudo o ensino de lin-
gua, literatura e cultura galegas, créanse os centros de estudos galegos, como órganos de 
referencia nestas universidades, a través dos cales se canalizan as actividades promotoras 
da nosa lingua, non só neste ámbito académico senón tamén na súa área de influencia.

Son precisamente estes centros o instrumento idóneo para promover unha formación 
eminentemente práctica entre os titulados universitarios que cumpran cos requisitos de 
participación exixidos nesta convocatoria. A Secretaría Xeral de Política Lingüística, dentro 
dos seus programas de formación relacionados coa lingua, a literatura e a cultura galegas, 
dirixidos a unha ampla gama de destinatarios, ofrécelle a este colectivo a posibilidade de 
se incorporar aos centros de estudos galegos, co fin de completar a súa formación e de se 
situar nunha mellor posición de cara a unha futura inserción no mundo laboral. O programa 
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de formación complétase con actividades teórico-prácticas deseñadas desde a Secretaría 
Xeral de Política Lingüística en exclusiva para o colectivo de lectores de lingua, literatura e 
cultura galegas e, con base nos convenios subscritos, facilítase a posibilidade de realizar 
ou de completar estudos de posgrao nas universidades de destino.

A desexable colaboración entre as distintas administracións, neste caso a Xunta de 
Galicia e as universidades, plasmada a través dos mencionados convenios en que estas 
últimas adquiren, durante a súa vixencia, o compromiso de contratar e integrar no seu ca-
dro de persoal docente un lector de lingua, literatura e cultura galegas supón un impulso 
substancial ao obxectivo marcado no Plan xeral de normalización lingüística de fomentar a 
proxección exterior do galego no mundo académico da ensino superior.

Por outra parte, con base nos principios xerais que rexen as relacións entre as admi-
nistracións públicas, consagrados no artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 
xurídico do sector público, a Consellería de Cultura e Turismo séntese na obriga de prestar-
lles ás universidades implicadas a súa cooperación, colaboración e asistencia activa para 
que poidan levar a cabo con eficacia o proceso de selección do lector ou lectora referido 
no parágrafo anterior.

Esta obriga legal de asistencia ten a súa orixe na circunstancia de que os centros de en-
sino de nivel superior onde se imparten as titulacións conducentes a conseguir a suficiente 
e adecuada acreditación académica para optar á praza de lector ou lectora de lingua, lite-
ratura e cultura galegas se sitúan en Galicia.

Non obstante o anterior, a actuación da consellería quedará limitada a publicitar as ba-
ses da convocatoria a través daqueles medios de difusión que considere pertinentes, entre 
outros, o Diario Oficial de Galicia, a colaborar na súa xestión administrativa, a prestarlles o 
asesoramento técnico que demanden e a darlle a adecuada difusión á resolución pola que 
as universidades adxudican as prazas convocadas.

En consecuencia, no uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 
de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorren-
cia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transpa-
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rencia, igualdade, mérito e capacidade, de 6 prazas nos lectorados de lingua, literatura 
e cultura galegas para o 2020 (PL500F) nos centros de estudos galegos localizados nas 
universidades que se relacionan na táboa seguinte:

Destino Localidade País

Universidade de Bangor (Bangor University) Bangor Reino Unido

Universidade Autónoma de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) Barcelona España

Universidade de Cork (University College Cork) Cork Irlanda

Universidade de Kiel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) Kiel Alemaña

Universidade de Miño (Universidade do Minho) Miño Portugal

Universidade de Deusto (Deustuko Univertsitatea) País Vasco España

Artigo 2. Duración

1. A contratación por parte das universidades das persoas seleccionadas abranguerá, 
como máximo, un período que non excederá os tres anos.

2. As datas previstas de incorporación e remate recóllense no anexo II, en que se des-
criben as características principais de cada unha das prazas convocadas. En todo caso, 
respectarase a data de remate.

Artigo 3. Retribucións

1. O importe íntegro anual que percibirán os adxudicatarios tamén se indica, respecto 
de cada praza, no anexo II.

2. Con cargo a este importe os beneficiarios asumirán calquera gasto de tipo profesional 
ou persoal que poida derivar da súa condición, é dicir: impostos, cotizacións sociais, gastos 
de locomoción, manutención e residencia, custos de matrícula e gastos de inscrición en 
actividades formativas, trámites administrativos, etc.

3. Estas persoas, de acordo co establecido no seu artigo 1 e por mor da relación la-
boral establecida coa universidade de destino, quedan fóra do ámbito de aplicación do 
Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións 
de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en progra-
mas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da 
Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema 
da Seguridade Social.
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Artigo 4. Programa de formación

1. O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado 
por actividades relacionadas coa docencia, a programación e organización de tarefas, a 
investigación, a difusión e a promoción da lingua a literatura e a cultura galegas. As per-
soas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas 
universidades de destino, baixo a dirección do responsable do centro de estudos galegos 
e en permanente coordinación con este.

As ditas actividades non se limitarán ao ámbito académico universitario, senón que ta-
mén abranguerán a súa área de influencia.

2. Á marxe do anterior, e para complementar as accións formativas, a Secretaría Xeral 
de Política Lingüística deseñará actividades de formación específicas para o colectivo de 
lectores.

Artigo 5. Requisitos

1. Poderán participar nesta convocatoria as persoas que cumpran os seguintes requi-
sitos:

– Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos países membros da 
Unión Europea.

– Non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles 
co desenvolvemento das actividades obxecto desta convocatoria.

– Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación de solicitudes.

– Non atoparse incluídas en ningunha das prohibicións sinaladas no artigo 10.2 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Titulación académica:

Poderá solicitar calquera das prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das 
seguintes titulacións:

• Licenciatura en Filoloxía Galega.

C
V

E
-D

O
G

: 2
ud

kq
h4

8-
a9

v5
-d

1l
6-

iv
f0

-1
pk

yg
ha

yv
jd

1



DOG Núm. 130 Xoves, 2 de xullo de 2020 Páx. 26128

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

• Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románi-
ca elixida fose o galego.

• Grao en Lingua e Literatura Galegas.

• Grao en Estudos de Galego e Español.

• Grao en Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios.

• Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 
créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que 
se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

• Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en 
materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o 
lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

2. Tamén poderán participar os lectores ou lectoras que, antes de rematar o período 
máximo de estadía, se visen obrigados a cesar na súa condición por causas alleas á súa 
vontade, sempre que esta circunstancia non derivase da resolución dun procedemento de 
tipo disciplinario.

3. Quedan excluídas aquelas persoas que sexan lectores ou lectoras de lingua, litera-
tura e cultura galegas, ou que o fosen no seu momento, agás nos supostos de cobertura 
provisional previstos no artigo 14.

Artigo 6. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse no modelo normalizado recollido como anexo I nesta 
orde. O formulario da solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüís-
tica, no enderezo http://www.lingua.gal/portada.

2. As persoas interesadas poderán solicitar, como máximo, 3 destinos que deberán re-
lacionar no anexo I por orde de preferencia.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formula-
rio normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
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Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

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

4. As persoas interesadas só poderán optar por unha das vías de presentación.

5. Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, notificaráselle á persoa interesada 
para que, nun prazo de dez días, emende os erros ou xunte os documentos preceptivos. 
Unha vez que transcorra o dito prazo sen que se produza a emenda, considerarase que 
desiste da súa petición.

6. Rematado o prazo de presentación de solicitudes e o establecido para a súa emenda, 
publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística e no seu taboleiro 
de anuncios as listaxes provisionais de admitidos, excluídos, con indicación da causa que 
orixina esta situación, e desistidos.

Á vista das listaxes anteriores, as persoas interesadas disporán dun prazo de cinco días 
para presentar reclamación.

Artigo 7. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente 
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas 
a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notifica-
cións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións 
sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación elec-
trónica 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 á 
disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitu-
de. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta 
non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
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3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir 
notificacións só por medios electrónicos deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha op-
ción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en 
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos 
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, entenderase 
rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notifica-
ción sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Ad-
ministración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación 
polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 8. Prazo de presentación

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites 
electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á carpeta do cida-
dán da persoa interesada. Opcionalmente, tamén poderán tramitarse presencialmente en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

Artigo 10. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procede-
mento e forma de presentación da documentación

1. Para a valoración dos seus méritos, conforme o establecido no anexo III, os candida-
tos achegarán a seguinte documentación:

a) Documento acreditativo da súa identidade (no caso de solicitantes estranxeiros que 
non dispoñan de NIE).

b) Currículo, no cal deben figurar todos os méritos alegados.
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c) Xustificantes dos méritos alegados no currículo (na mesma orde en que aparezan 
relacionados neste).

d) Para cada destino solicitado, proxecto didáctico de docencia en prácticas aplicable á 
universidade solicitada, que incluirá como primeira epígrafe a explicación dos motivos da 
súa solicitude.

A extensión do proxecto didáctico non deberá superar as 25 páxinas, mecanografadas 
cun interliñado de espazo e medio, tipo de letra non superior a 14 puntos e presentadas en 
formato A4.

e) No caso de titulacións universitarias expedidas por universidades fóra de España, 
copia da titulación universitaria exixida no artigo 6 ou da acreditación de que foi solicitada

f) En relación coa titulación exixida, orixinal ou copia compulsada da certificación aca-
démica persoal, na cal debe constar a nota media do expediente académico, calculada 
en función do disposto na resolución da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, do 15 de setembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia 
núm. 188, do 30 de setembro).

2. Os méritos alegados no currículo xustificaranse mediante documento orixinal ou co-
pia compulsada, se se utiliza a vía presencial, e da forma indicada para a documentación 
complementaria, no suposto de presentación electrónica. Os xustificantes disporanse a 
continuación do currículo, na mesma orde en que aparezan relacionados neste.

3. Segundo o establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administración públicas, as administracións non exixirán 
aos interesados a presentación de documentos orixinais, agás que, con carácter excepcio-
nal, a normativa reguladora aplicable estableza o contrario.

Non obstante, a exixencia dos documentos orixinais está motivada por necesidades 
estritas do procedemento, posto que a maioría dos solicitantes son estranxeiros, o que 
imposibilita a consulta dos documentos indicados anteriormente.

4. Non se valorará ningún mérito que non conste explicitamente no currículo ou que, no 
caso de figurar, non se xustifique adecuadamente ou se faga fóra do prazo de presentación 
de solicitudes.
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No caso de publicacións, xustificaranse mediante copia simple da obra, á cal se engadi-
rán, se é o caso, a capa, a contracapa, a folla que conteña o ISBN, ISSN ou depósito legal 
e o índice. No caso de publicacións extensas, recoméndase a entrega de orixinais, que se 
devolverán unha vez que se resolva a convocatoria.

Os xustificantes dos méritos redactados nun idioma distinto aos oficiais en Galicia, para 
seren valorados, deberán achegarse cunha tradución a algún destes, e incluirán ao pé 
unha declaración responsable asinada, cunha lenda que faga constar que se trata dunha 
tradución fiel do documento orixinal.

5. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormen-
te. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que 
órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é 
autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición 
expresa.

6. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente 
poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, con anterioridade á formulación 
da proposta de resolución.

7. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. 
As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presen-
ten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal 
para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación comple-
mentaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberá indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de 
entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supe-
re os tamaños máximos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de 
Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e 
na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo 
e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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8. As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais 

sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

9. Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presen-

tación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en 

formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos 

rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano respon-

sable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

10. Na presentación da documentación gardarase a seguinte orde: solicitude, documen-

to acreditativo da identidade (de ser o caso), titulación académica, certificación académica 

persoal, currículo, xustificantes dos méritos alegados neste (na mesma orde en que apare-

zan relacionados nel) e proxecto(s) didáctico(s).

A documentación anterior que se presente de forma non electrónica achegarase sen 

ningún tipo de encadernación que dificulte ou impida a súa manipulación.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-

cluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Certificación de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Adminis-

tración Tributaria.

b) Certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

c) Certificación de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

d) DNI ou NIE da persoa solicitante.

e) Título/s universitario/s (no caso de titulacións expedidas por universidades españo-

las).

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

no recadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes.
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3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención 
dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos docu-
mentos correspondentes.

Artigo 12. Comisión de valoración

1. Os méritos alegados polas persoas solicitantes serán valorados por unha comisión 
integrada polos representantes das respectivas universidades.

Presidirá a comisión o representante da universidade cuxa relación de colaboración coa 
Xunta de Galicia, en relación co obxecto desta convocatoria e en función dos sucesivos 
convenios asinados, sexa a máis antiga. Actuará como secretario o representante da uni-
versidade en que se dea a circunstancia contraria.

2. A comisión de valoración poderá acordar a incorporación ás súas reunións de persoal 
de carácter técnico que contribúa a unha correcta valoración dos méritos alegados polos 
aspirantes ou a aclarar as dúbidas que lles poidan xurdir aos membros da dita comisión. 
Este persoal actuará con voz pero sen voto nas reunións da citada comisión.

Artigo 13. Valoración de méritos

1. A comisión reunirase para valorar os méritos debidamente acreditados de cada unha 
das solicitudes admitidas, de acordo cos criterios que se indican no anexo III desta orde.

2. Cando o número de solicitudes admitidas para un mesmo destino supere a contía 
de 12, limitarase o acceso á fase de exposición e defensa do proxecto didáctico aos doce 
candidatos que acaden as maiores puntuacións nos méritos 1 a 4 do anexo III.

En calquera caso, non accederán á fase anterior aqueles candidatos que non presenta-
sen o proxecto didáctico en prazo.

3. A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina web institucional 
e comunicaralles aos solicitantes, a través do correo electrónico facilitado, a relación dos 
candidatos seleccionados para a fase de exposición e defensa do proxecto didáctico, así 
como o lugar, a data e a hora de realización.

5. Será causa específica de desistencia non presentarse á exposición e defensa do 
proxecto didáctico.
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Artigo 14. Proposta de resolución

1. Rematados os traballos por parte da comisión de valoración, as respectivas universi-
dades formularán a proposta de resolución provisional baseada nas maiores puntuacións 
obtidas polos candidatos.

A adxudicación non poderá recaer sobre candidatos/as cunha valoración total inferior a 
5 puntos.

2. Esta proposta de resolución provisional exporase a información pública na páxina 
web da Secretaría Xeral de Política Lingüística e no seu taboleiro de anuncios, por un 
prazo de dez días contados a partir do seguinte á data de publicación. Durante este prazo, 
os interesados poderán formular as alegacións que consideren pertinentes nos lugares e 
formas indicados no artigo 6.

3. Se algún dos candidatos propostos tiver a intención de non aceptar a adxudicación 
da praza, deberá comunicalo expresamente dentro do prazo de alegacións e proporase o 
seguinte con maior puntuación; ante o rexeitamento deste, ofreceráselle ao situado a con-
tinuación, e así sucesivamente ata a súa cobertura.

4. En caso de empate, a orde virá dada pola puntuación obtida en cada epígrafe do 
anexo II conforme a orde establecida no dito anexo.

Artigo 15. Resolución

1. Logo de rematar o prazo de alegacións e examinadas estas, se as houber, formulara-
se a proposta de resolución definitiva.

2. O prazo máximo para resolver a convocatoria será de 4 meses, contados a partir da 
data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. De non se resolver neste prazo, 
as solicitudes entenderanse desestimadas.

3. No caso de funcionarios en servizo activo, a adxudicación dependerá de que obteñan 
o paso á situación administrativa correspondente, xa que é incompatible co desempeño 
dun posto de traballo na Administración pública.

4. A Secretaría Xeral de Política Lingüística colaborará na difusión pública da adxudica-
ción das prazas convocadas.
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5. Para os efectos do estipulado no artigo 16 e para cada destino ofertado, integrarán 
unha listaxe de suplentes aquelas solicitudes que, respectando a orde de prelación por 
puntuación, se situasen a continuación da persoa adxudicataria e, como mínimo, acadasen 
unha puntuación total igual a 5.

6. A concesión da praza e a percepción das retribucións non implica ningún tipo de re-
lación laboral, ou de natureza similar, entre a Xunta de Galicia e as persoas beneficiarias.

Artigo 16. Obrigas dos beneficiarios

As persoas adxudicatarias sométense e quedan obrigadas a respectar, en todas as 
súas actuacións relacionadas co obxecto desta convocatoria, as normas que regulan o 
réxime de funcionamento e disciplinario que se apliquen en cada unha das universidades 
de destino. Responderán das súas actuacións, polo tanto, perante as ditas universidades.

As persoas adxudicatarias destinadas en universidades estranxeiras situadas en cida-
des en que haxa centros do Instituto Cervantes poderán desenvolver cursos de lingua e 
cultura galegas neses centros, baixo a supervisión e coordinación destes, así como cola-
borar noutras actividades conxuntas a prol da promoción da lingua e da cultura galegas.

Artigo 17. Substitucións

1. Se, unha vez adxudicadas as prazas, algún dos beneficiarios renuncia, para a súa 
cobertura provisional aplicarase o procedemento descrito no artigo 13.3 sobre a listaxe de 
suplentes a que fai referencia o artigo 14.4. Estas prazas deberán incluírse na seguinte 
convocatoria para a súa adxudicación mediante concurso público de méritos.

2. Cando sexa necesaria a substitución temporal do lector titular, empregarase tamén 
o procedemento descrito no número anterior. Esta substitución abranguerá o período que 
dure a causa que a orixina.

Artigo 18. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a conse-
llería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas 
beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas 
e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes 
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rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o 
tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da 
Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria 
para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos na-
cional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa 
publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 19. Información básica sobre datos de carácter persoal

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados na súa condición de res-
ponsable pola Xunta de Galicia-Consellería de Cultura e Turismo, coas finalidades de levar 
a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actuali-
zación da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou 
no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemen-
to incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas refe-
rencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, 
determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas intere-
sadas e reflectirase esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas com-
petencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos 
ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha 
materia. 

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das 
persoas interesadas serán publicados, conforme o descrito na presente norma reguladora, 
a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de 
Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.
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As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 

exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da 

Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa 

reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información 

adicional recollida en https:/ /www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artigo 20. Réxime xurídico

O réxime xurídico aplicable a esta convocatoria é o seguinte: Lei 9/2007, do 13 de 

xuño (DOG número 121, do 25 de xuño), de subvencións de Galicia; Decreto 11/2009, 

do 8 de xaneiro (DOG número 20, do 29 de xaneiro), polo que se aproba o Regulamento 

da Lei 9/2007; os preceptos declarados básicos pola disposición derradeira primeira da 

Lei 38/2003, do 17 de novembro (BOE número 276, do 18 de novembro), xeral de sub-

vencións, e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE número 176, do 25 de xullo), 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, Lei 39/2015, do 1 de outubro, do pro-

cedemento administrativo común das administracións públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector público.

Artigo 21. Recursos

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer 

recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería de Cultura e Tu-

rismo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 a 125 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben di-

rectamente recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, 

segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdi-

ción contencioso-administrativa.

Disposición derradeira primeira

A persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística poderá ditar, no ámbito das 

súas competencias, cantos actos e medidas sexan precisos para o desenvolvemento desta 

orde.
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Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2020

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura e Turismo
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CONVOCATORIA DE LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PL500F
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrirase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

UNIVERSIDADES QUE SOLICITA (relaciónense por orde de preferencia)

1º

2º

3º

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo 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. 

6. Que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. Que en relación coa condición de persoal funcionario:

Non ten a condición de persoal funcionario

Ten a condición de persoal funcionario e:

Non está en servizo activo

Está en servizo activo e pertence ao corpo 

non obstante, comprométese a solicitar o paso á correspondente situación administrativa, no caso de ser seleccionada.

 ,

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Documento acreditativo da súa identidade (no caso de solicitantes estranxeiros que non dispoñan de NIE)

Currículo

Xustificantes dos méritos alegados no currículo

Para cada destino solicitado, proxecto didáctico de docencia en prácticas

ÓRGANO CÓD. PROC.  ANO

Copia da titulación universitaria (no caso de titulacións de universidades 
estranxeiras)

En relación coa titulación exixida, copia da certificación académica persoal, con 
expresión da nota media do expediente académico ou acreditación de que foi 
solicitada

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

Título/s universitario/s de titulacións expedidas por universidades españolas

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 18 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e 
cultura galegas para o ano 2020 (código de procedemento PL500F).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Política Lingüística Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: 2
ud

kq
h4

8-
a9

v5
-d

1l
6-

iv
f0

-1
pk

yg
ha

yv
jd

1



DOG Núm. 130 Xoves, 2 de xullo de 2020 Páx. 26143

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO II

Características das prazas convocadas

• Universidade de Bangor:

Modalidade: contrato laboral

Denominación ou categoría laboral: profesor/a de lingua contratado

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 30 de setembro de 2023

Retribucións íntegras anuais: 15.325,44 EUR

Perfil da praza: Lingua galega e historia/cultura contemporánea

• Universidade Autónoma de Barcelona (España):

Modalidade: contrato laboral

Denominación ou categoría laboral: profesor/a asociado/a A36

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 31 de agosto de 2023

Retribucións íntegras anuais: 15.154,00 EUR

Perfil da praza: sen perfil definido

• Universidade de Cork (Irlanda):

Modalidade: contrato laboral

Denominación ou categoría laboral: Foreign Language Demonstrator

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 31 de agosto de 2023

Retribucións íntegras anuais: 15.325,44 EUR

Perfil da praza: sen perfil definido

C
V

E
-D

O
G

: 2
ud

kq
h4

8-
a9

v5
-d

1l
6-

iv
f0

-1
pk

yg
ha

yv
jd

1



DOG Núm. 130 Xoves, 2 de xullo de 2020 Páx. 26144

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

• Universidade de Kiel:

Modalidade: contrato laboral

Denominación ou categoría laboral: Lektor für Galicisch

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 30 de setembro de 2023

Retribucións íntegras anuais: 20.964,90 EUR

Perfil da praza: Estudos literarios e tradución, estudos culturais e urbanos, 
Camiño de Santiago

• Universidade de Miño (Portugal):

Modalidade: contrato laboral a termo resolutivo certo

Denominación ou categoría laboral: leitor a 60 %

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 30 de setembro de 2023

Retribucións íntegras anuais: 15.880,40 EUR

Perfil da praza: sen perfil definido

• Universidade de Deusto (España):

Modalidade: contrato laboral

Denominación ou categoría laboral: licenciado axudante

Duración máxima: 3 anos

Data prevista de incorporación: a partir da incorporación

Data de remate (respectarase en todo caso): 31 de agosto de 2023

Retribucións íntegras anuais: 17.417,46 EUR

Perfil da praza: sen perfil definido

ANEXO III

Méritos Puntuacións

1. Formación: Máximo 12 puntos

1.1. Polo título de doutor: 1 punto
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Méritos Puntuacións

1.2. Por cada licenciatura ou titulación de grao a maiores da exixida 0,5 puntos: Ata 2 puntos

1.3. Expediente académico:
Valorarase segundo a nota media calculada en función do disposto na Resolución 
da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro) e acredita-
rase mediante certificación académica persoal. A puntuación así obtida tomarase, 
con dous decimais, pola metade do seu valor.

Ata 5 puntos

1.4. Asistencia a cursos de formación didáctica no ensino de linguas1: Ata 2 puntos

1.4.1. Ata 25 horas 0,25 puntos

1.4.2. De 26 a 50 horas 0,50 puntos

1.4.3. De 51 a 100 horas 0,75 puntos

1.4.4. Máis de 100 horas 1,00 puntos

1.5. Asistencia a actividades de formación relacionadas coa lingua, a literatura e 
a cultura galegas2: Ata 2 puntos

1.5.1. Ata 25 horas 0,05 puntos

1.5.2. De 26 a 50 horas 0,10 puntos

1.5.3. De 51 a 100 horas 0,15 puntos

1.5.4. Máis de 100 horas 0,20 puntos

2. Actividade docente e/ou divulgativa e publicacións: Máximo 7 puntos

2.1. Impartición de cursos, seminarios, relatorios, etc., relacionados coa lingua, a 
literatura e a cultura galegas: Ata 2 puntos

2.1.1. De 0 a 10 horas 0,05 puntos

2.1.2. De 11 a 25 horas 0,10 puntos

2.1.3. De 26 a 50 horas 0,15 puntos

2.1.4. De 51 a 100 horas 0,20 puntos

2.1.5. Máis de 100 horas 0,25 puntos

2.2. Organización de actividades de difusión e promoción da lingua, a literatura e 
a cultura galegas (dirección e/ou coordinación):
Cando estas actividades fosen realizadas en universidades de fóra de Galicia 
valoraranse exclusivamente no punto 3.1.

Ata 1 punto

2.2.1. Ata 25 horas 0,05 puntos

2.2.2. De 26 a 50 horas 0,10 puntos

2.2.3. De 51 a 100 horas 0,15 puntos

2.2.4. Máis de 100 horas 0,20 puntos
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Méritos Puntuacións

2.3. Publicacións relacionadas coa lingua, a literatura e a cultura galegas:
No caso de autoría múltiple, a puntuación que se outorgará será a resultante de 
dividir os puntos correspondentes entre o número de autores.
Acreditaranse mediante orixinais ou copias simples en que consten o ISBN, ISSN 
ou depósito legal, segundo corresponda, e o índice (non se valorarán as publica-
cións que non o consignen)

Ata 2 puntos

2.3.1. Libros:

2.3.1.1. Non especializado 0,50 puntos

2.3.1.2. Especializado 1,00 puntos

2.3.2. Relatorios, artigos, recensións, etc.:

2.3.2.1. Non especializado ou publicacións de curta extensión 0,10 puntos

2.3.2.2. Especializado 0,20 puntos

2.3.3. Material audiovisual:

2.3.3.1. Non especializado 0,10 puntos

2.3.3.2. Especializado 0,20 puntos

2.4. Docencia no ensino regrado de lingua, literatura e cultura galegas:
Valorarase con 0,05 puntos por cada mes ou fracción inferior. Ata 2 puntos

3. Dinamización e coñecementos: Máximo 4 puntos

3.1. Organización de actividades de difusión e promoción da lingua, da literatura 
e da cultura galegas, en universidades de fóra de Galicia (dirección e/ou coordi-
nación):

Ata 1 punto

3.1.1. Ata 25 horas 0,20 puntos

3.1.2. De 26 a 50 horas 0,40 puntos

3.1.3. De 51 a 100 horas 0,60 puntos

3.1.4. Máis de 100 horas 0,80 puntos

3.2. Coñecemento da comunidade autónoma ou do país en que se encontre a 
universidade solicitada, e da súa situación sociocultural (acreditación exclusiva 
mediante residencia):

Ata 1 punto

3.3. Nivel de coñecemento do idioma ou idiomas propios do país de destino (dis-
tintos do galego ou castelán):i Ata 2 puntos

3.3.1. MCERL A2/ALTE 1 0,25 puntos

3.3.2. MCERL B1/ALTE 2 0,50 puntos

3.3.3. MCERL B2/ALTE 3 0,75 puntos

3.3.4. MCERL C1/ALTE 4 1,00 puntos

3.3.5. MCERL C2/ALTE 5/Licenciatura/Grao 1,25 puntos

3.3.6. Outros (ensino non regrado, residencia no país máis de 3 meses segui-
dos, etc.) 0,15 puntos
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Méritos Puntuacións

4. Adecuación do currículo presentado ao perfil formativo do destino solicitado: Máximo 3 puntos

5. Exposición e defensa ante a comisión de valoración do proxecto didáctico de 
docencia en prácticas, investigador e difusor da lingua, a literatura e a cultura 
galegas que se desenvolverá na universidade solicitada:
Valorarase tendo en conta os seguintes criterios:
• Destino (ata 1 punto):
– Motivación pola cal o solicita
– Coñecementos sobre a universidade solicitada
– Coñecementos sobre a actividade do seu centro de estudos galegos (CEG)
– Coñecementos sobre o país ou comunidade autónoma en que se localiza o CEG
• Deseño do proxecto docente (ata 3 puntos):
– Deseño e estruturación
– Coñecementos e fundamentación teórica
– Deseño de actividades
– Aplicabilidade do proxecto
– Bibliografía
• Coñecementos e habilidades xerais (ata 1 punto):
– Coñecementos técnicos, didácticos e pedagóxicos
– Coñecementos sobre a regulación do ensino da lingua galega e sobre a acredi-
tación do nivel de competencia en lingua galega (Celga)
– Filosofía e metodoloxía de traballo na aula
– Competencias persoais, capacidade de razoamento e de resolución de proble-
mas
– Habilidades comunicativas
– Empatía, interacción e sociabilidade
– Seguridade na exposición dos conceptos que defende
– Aptitude e actitude persoal para a realización das actividades
– Motivación profesional
– Outros aspectos (dominio de idiomas, etc)

Máximo 5 puntos

1 Non se valorarán os cursos de menos de 10 horas ou aqueles que non acrediten as horas
2 Non se valorarán as actividades de menos de 10 horas ou aquelas que non acrediten as 
horas
i

MCERL: Marco europeo común de referencia para as linguas.
ALTE: Asociación de avaliadores de linguas europeas.
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