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O 20 de decembro de 2012 o Consello Social apro-
bou os orzamentos da Universidade da Coruña para 
o 2013. 

O Plan Operativo Anual e o Orzamento do exercicio 
2013 desenvolven as Liñas Xerais da Programación 
Plurianual e Orzamentaria 2011-2013, aprobadas polo 
Claustro o 18 de novembro de 2010. Aínda coas incer-
tezas que supón un orzamento prorrogado da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, o Plan Operativo Anual 
2013 desenvolve o anterior documento a partir dunha 

información máis concreta da situación económica de 
partida para enfrontar o exercicio.

O orzamento da UDC en 2013 foi de 119,6 millóns de 
euros, o cal supón unha caída nominal de 3,7 millóns 
de euros. A redución porcentual respecto ao exercicio 
anterior sitúase nun 3%.

Na seguinte gráfica visualizase con claridade o cam-
bio de tendencia no orzamento global nos últimos 
exercicios e que continúa no 2013.

A caída real é maior, pois a aprobación da Lei 2/2013 
de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o ano 2013 supuxo unha importante redución 
das apartacións ao Plan de Financiamento do Siste-
ma Universitario de Galicia 2011-2015, só en parte 
asociada á baixada das retribucións dos empregados 
públicos da comunidade autónoma. 

En previsión desta importante caída, unha vez coñeci-
do o proxecto de orzamentos presentado pola Xunta, 
a Xerencia e a Vicerreitoría de Planificación Económi-
ca e Infraestruturas asinaron unha resolución conxun-
ta de restrición dos compromisos a acadar co crédito 
orzado, que foi levantada unha vez realizados os axus-
tes orzamentarios necesarios para garantir equilibrios 
entre ingresos e gastos. 
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Cadro 197 Evolución xeral do orzamento da UDC



memoria 2013

— 180 —

A previsión de ingresos pola reclamación do IVE e os 
esforzos de axuste en exercicios anteriores posibilitan 
unha achega de 4,6 millóns de euros de fondos para 
equilibrar o orzamento. 

A composición porcentual dos ingresos comparada 
coa do exercicio anterior mostrase no seguinte grá-
fico:

Respecto dos ingresos, no documento aprobado polo 
Consello Social xa se prevía un financiamento aporta-
do pola Xunta moi restritivo, moi lonxe das previsións 
elaboradas nas liñas xerais aprobadas polo Claustro, 
que estimaban unha suba ata acadar valores de 2009. 
Á baixada sobre a previsión de 8,9 millóns temos que 
lle engadir a asociada á redución dos orzamentos da 
comunidade autónoma. 

INGRESOS 2012 % 11/12 2013 %  12/13

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e o. ingresos 14.756.012,50 12,0% -3,1% 14.244.900,00 11,9% -3,5%

Capítulo IV: Transferencias correntes 83.710.558,32 67,9% -1,5% 85.195.340,72 71,2% 1,8%

Capítulo V: Ingresos patrimoniais 693.000,00 0,6% -30,0% 487.000,00 0,4% -29,7%

Capítulo VII: Transferencias de capital 17.100.767,98 13,9% 0,8% 16.488.693,20 13,8% -3,6%

Capítulo VIII: Activos financeiros 7.000.000,00 5,7% 2,9% 3.200.000,00 2,7% -54,3%

Total orzamento de ingresos 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

GASTOS 2012 % 11/12 2013 %  12/13

Capítulo I: Gastos de persoal 87.676.709,59 71,1% -1,1% 87.676.709,59 73,3% 0,0%

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 16.702.656,76 13,6% -6,7% 16.295.284,45 13,6% -2,4%

Capítulo III: Gastos financeiros 99.300,00 0,1% 205,5% 102.850,00 0,1% 3,6%

Capítulo IV: Transferencias correntes 3.454.242,80 2,8% -8,8% 3.070.132,82 2,6% -11,1%

Capítulo V: Fondo de continxencia 250.000,00 0,2% 0,0% 250.000,00 0,2% 0,0%

Capítulo VI: Investimentos reais 12.986.569,87 10,5% -29,4% 11.327.587,06 9,5% -12,8%

Capítulo VII: Transferencias de capital 1.270,00 0,0% 0,0% 1.270,00 0,0% 0,0%

Capítulo VIII: Activos financeiros 90.600,00 0,1% 12,5% 42.100,00 0,0% -53,5%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 1.998.989,79 1,6% 257,3% 850.000,00 0,7% -57,5%

Total orzamento de gastos 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

Cadro 198 Evolución do orzamento por capítulos

A importante mellora dos indicadores do fondo estru-
tural do PFSUG e o reparto do fondo por resultados 
segundo os indicadores do contrato programa asina-
do, que supón a suba de tres puntos fronte ao reparto 
histórico que se viña aplicando, permitiu abordar a 

baixada de financiamento sen modificacións nos or-
zamentos aprobados previamente.

A evolución, por capítulos, do orzamento de 2013 re-
súmese no seguinte cadro:
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Polo que respecta aos gastos, e para dar resposta aos 
compromisos de mantemento de persoal e tratamento 
preferente das bolsas e axudas a estudantes, continua-
ron os axustes nos gastos correntes en bens e servizos 
e no capítulo de investimentos: un 2,4% e un 12,8%, 
respectivamente, menos que o orzado o ano ante-
rior. O mantemento dos gastos de persoal foi posible 
cun axuste en gastos sociais, sen afectar á execución 
prevista. Segundo o compromiso asumido, as bolsas 

e axudas a estudantes non experimentan baixada, a 
pesar de que o capitulo diminuíu nun 11% por minora-
ción de axudas financiadas por outras entidades.

O seguinte gráfico mostra a evolución do peso no or-
zamento das principais partidas de gasto, no que o 
gasto corrente vai gañando peso como consecuencia 
das prioridades orzamentarias aprobadas polo Claus-
tro o 18 de novembro de 2010:

Cadro 199 Composición dos ingresos

Cadro 200 Composición dos gastos
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Liquidación do orzamento do exercicio 2012

A liquidación do orzamento do exercicio 2012 foi 
aprobada polo Consello de Goberno, auditada e fi-
nalmente aprobada polo Consello Social o 23 de xu-

llo de 2013. A execución orzamentaria por capítulos 
foi a seguinte:

Capítulo Orzamento Liquidación

III: Taxas, prezos e outros 14.740.900,00 15.328.172,84

IV: Transferencias correntes 83.710.558,32 85.003.171,41

V: Ingresos patrimoniais 693.000,00 693.254,24

VII: Transferencias de capital 17.146.477,60 25.215.925,40

VIII: Activos financeiros 7.000.000,00 27.848.270,01

IX: Pasivos financeiros 0,00 0,00

Total ingresos 123.290.935,92 154.088.793,90

I: Gastos de persoal 87.676.709,59 88.637.483,82

II: Bens correntes e servizos 16.702.656,76 19.903.113,41

III: Gastos financeiros 99.300,00 99.676,17

IV: Transferencias correntes 3.454.242,80 4.686.937,05

V: Fondo de continxencia 250.000,00 158.033,85

VI: Investimentos reais 13.017.166,99 36.317.400,81

VII: Transferencias de capital 1.270,00 1.270,00

VIII: Activos financeiros 90.600,00 90.600,00

IX: Pasivos financeiros 1.998.989,79 4.194.278,79

Total gastos 123.290.935,92 154.088.793,90

Cadro 201 Orzamento e liquidación do exercicio de 2012

Así, e como se recolle na propia memoria do Orza-
mento 2013: 

“Un ano máis a UDC reflicte nos seus orzamen-
tos un importante esforzo por axustarse a un 
financiamento que entendemos insuficiente, 
tratando de minorar a repercusión nos obxec-
tivos de calidade do ensino, da investigación 
e da innovación. Tratase, coa súa aprobación, 
de cumprir o compromiso adquirido pola insti-
tución na declaración do Claustro Universitario 
de 15 de maio de 2012 de acadar un mellor 
rendemento social dos fondos públicos. A de-
fensa da educación universal, pública e de ca-

lidade proclamada no manifesto faise palpable 
nestes orzamentos, entre outros, no mante-
mento das axudas aos estudantes financiadas 
con fondos propios, o que supón un enorme 
esforzo neste contexto restritivo no que esta-
mos inmersos”.

En definitiva, o orzamento de 2013 segue as Liñas Xe-
rais da Programación Plurianual 2011-2013 aprobada 
polo Claustro en novembro de 2010, adaptándoas a 
un contexto extremadamente máis desfavorable do 
previsto, caracterizado por un menor financiamento 
publico, o que obriga a axustes máis severos dos 
previstos. 
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menos restritivo. Aínda así, a evolución do remanente 
non afectado permite dispoñer en exercicios poste-
riores de remanente líquido:

O mantemento das prioridades acordadas pola insti-
tución vense mantendo co remanente xerado cunha 
xestión responsable en momentos de financiamento 

Cadro 202 Saldo orzamentario/orzamento e remanente non afectado/orzamento
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Cadro 203 Aplicación do remanente líquido

O resultado orzamentario de 2012 marca un cambio de tendencia que permite alcanzar, por primeira vez desde 
2009, un resultado orzamentario positivo: 



memoria 2013

— 184 —

0%

5%

10%

15%

20%

Pagamentos

2012201120102009200820072006200520042003

Cadro 204 Pagamentos pendentes a 31 de decembro de 2013

Finalmente, no exercicio 2012 continuou a boa xes-
tión de pagamentos. A pesar de manterse, ao final 
do exercicio, problemas de pago ocasionados polos 

retrasos nos ingresos pendentes das diferentes admi-
nistracións, o efecto logrou minorarse fronte ao ano 
anterior:

Unha vez rematado o período de vixencia do plan 
estratéxico anterior, faise necesario volver reflexionar 
sobre as prioridades da nosa universidade e marcar o 
novo camiño que se quere seguir. 

Desde a redacción do anterior plan estratéxico da 
UDC ata a situación actual, pasamos dun contexto 
económico en expansión a outro de involución, o que 
limita moito as posibilidades de desenvolvemento da 
Universidade. O plan estratéxico UDC 2020 asume, 
por tanto, un novo significado poñendo en valor a 
flexibilidade e a capacidade de adaptación rápida 
aos cambios sobrevidos.

O proceso que levou á elaboración deste documento 
iniciouse coa constitución da Comisión de Estratexia 
en febreiro de 2013, a proposta do equipo de gober-
no. No Consello de Goberno de ese mes aprobouse 
a metodoloxía e o procedemento de planificación. O 
documento que tiña que constituír o alicerce sobre 
o que construír o plan (Misión, Visión e Valores) foi 
aprobado polo Claustro en abril.

No proceso de elaboración marcouse desde o prin-
cipio o obxectivo de lograr o mesmo nivel de com-
promiso do plan anterior e seguir na mesma liña de 
participación de todos os interesados.

Plan estratéxico UDC 2020
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Neste documento prevese unha consolidación da re-
dución de fondos do PFSUG para este bienio e unha 
estabilización dos ingresos de matrícula. O deterioro 
do remanente reducirá a marxe de manobra da ins-
titución.

En consecuencia, o obxectivo de manter o número de 
efectivos de persoal e de dar un trato preferente ás 
axudas a estudantes implicará, no bienio 2014-2015, 
axustes adicionáis aos xa acometidos en exercicios 
anteriores en gasto corrente e en investimentos.

As Liñas Xerais da Programación Plurianual e Orza-
mentaria 2014-2015 aprobadas polo Claustro da UDC 
estrutúranse nos seguintes apartados:

Contexto orzamentario.•	

Estimación dos ingresos e gastos correspondentes •	
ás principais partidas.

Plano xeral de investimentos.•	

Previsións sobre a evolución dos efectivos de PDI •	
e PAS.

O procedemento marcou como fundamental a parti-
cipacion de todos os interesados para garantir que o 
documento puidese ser asumido por toda a comuni-
dade universitaria. 

Case 100 membros dos sectores de estudantado, 
PDI e PAS traballaron durante cinco meses nos gru-
pos de traballo constituidos en torno aos cinco eixos 
estratéxicos definidos:

Docencia e aprendizaxe –
Investigación, innovación e transferencia –
Responsabilidade social –
Internacionalización –
Financiamento e uso eficiente dos recursos. –

Así mesmo, no traballo de planificación consideráron-
se os seguintes ámbitos transversais: persoas, proxec-
ción na sociedade e uso de novas tecnoloxías.

A participación reforzouse cun proceso exposición 
pública, que permitiu a presentación de alegacións a 
toda a comunidade universitaria.

O 4 de Decembro de 2013 o Claustro aprobou o 
documento do Plan estratéxico, que establece a di-
rección a medio e longo prazo da UDC e define os 
obxectivos e as liñas de actuación para enfrontar con 
éxito os retos do futuro. 

Para conseguir a realización das metas formuladas no 
plan estratéxico, cómpre concretar as accións e os 
proxectos que o desenvolven. O soporte financeiro 
do plan estratéxico está na programación plurianual. 
Para poñer en práctica as distintas liñas de actuación, 
os responsables de cada obxectivo formularán plans 
operativos anuais (POA), que conterán as accións 
que se van desenvolver para cada un dos obxectivos 
estratéxicos. 

Liñas Xerais da Programación Plurianual e Orzamentaria 2014-2015
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O orzamento aprobado pola UDC para infraestruturas 
durante o ano 2013 sufriu un severo axuste. Pero as 
necesidades de contención do gasto asociado a in-
fraestruturas arquitectónicas e urbanas acrecentáron-
se coa aprobación da Lei de Orzamentos da Comu-
nidade autónoma de Galicia para 2013, que incluía 
novas rebaixas dos créditos asignados á UDC, polo 
que non puideron iniciarse apenas proxectos novos 
relevantes.

O acondicionamento da Residencia Universitaria de 
Ferrol foi a principal actuación. O uso residencial pre-
vio do edificio permitiu un acondicionamento non 
moi complexo, no que se acometeron as obras bá-
sicas de reparación e mellora das instalacións para o 
uso universitario. A dotación de equipamento incluíu 
tanto moblaxe adecuado para dormitorios como para 
zonas comúns, de ocio e cociña.

Ao longo do exercicio rematáronse as intervencións 
relevantes programadas en exercicios anteriores, 
como as obras de accesibilidade da biblioteca da 
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica ou a re-

paración da fachada da Escola Tecnica Superior de 
Arquitectura.

Polo contexto comentado, as intervencións do Servi-
zo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamento cen-
tráronse en tarefas de mantemento e reparación de 
desperfectos en edificios e do espazo público.

Ao deterioro dos viais do campus da Coruña vense 
respondendo na medida das posibilidades existen-
tes, aplicando reparaciones puntuais, ademais de tra-
ballar co Concello da Coruña na procura da colabora-
ción necesaria para acometer a reposición do asfalto. 
Un convenio entre ambas institucións facilitará esta 
actuación en 2014.

A resolución da APLU referida a varios de los edificios 
del Campus de Elviña-A Zapateira e a aprobación do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña per-
miten aclarar os expedientes urbanísticos municipais 
e avanzar na posta en servizo destes edificios. Du-
rante o 2013, reformulouse o proxecto do CITEEC 
adaptándoo ás circunstancias económicas actuais.

Infraestruturas
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4. Ciclos de conferencias e obradoiros:
III ciclo Primavera Ambiental e I ciclo do Outono  –
Ambiental
Curso de Verán “Deseño e xestión de proxectos  –
de conservación a nivel local”

5. Proxectos sectoriais:
A compostaxe na UDC –
Hortas urbanas –
O Monte da Fraga –

No eido da xestión, renovouse o préstamo de bicicle-
tas (máis de 100 unidades), que na súa convocatoria 
de setembro de 2013 superou as 320 solicitudes. Con-
tinuouse coa compostaxe in situ dos residuos orgáni-
cos dos comedores da Facultade de Filoloxía e da ETS 
de Arquitectura, e introduciuse na EU de Arquitectura 
Técnica, así como coas actividades de divulgación do 
uso do compost en pequenos hortos. Puxéronse en 
funcionamento as hortas urbanas, na primavera de 
2013, con 28 parcelas de 20 m2 cada unha, así como 
áreas comúns. 

No eido dos residuos rematouse a elaboración do plan 
de xestión de RU para os campus e iniciouse a súa apli-
cación. Así mesmo, dirixido polo Servizo de Arquitec-
tura, Urbanismo e Equipamentos, participouse na rea-
lización dun estudo de aforro enerxético e consumo de 
auga nos centros do campus de Elviña e A Zapateira. 

Medio Ambiente

As actividades da Oficina de Medio Ambiente poden 
resumirse do seguinte xeito:

1. Elaboración de materiais e planificación:
Plan de xestión de residuos asimilables a urbanos  –
no ámbito Elviña-A Zapateira
Xestións iniciais para a implantación de Green- –
Campus nos centros
Publicación da Guía para a compra pública verde  –
de papel 

2. Actividades de voluntariado ambiental:
O Proxecto Ríos: inspección e limpeza –
Charcas con vida: construción dunha charca na  –
Zapateira 
Eliminación de especies invasoras no campus  –
Limpeza de praias  –
Encontro solar –
Campaña de recollida de alimentos –

3. Campañas de xestión:
Campaña  – Re_utilizando e obradoiro de reutiliza-
ción de papel polas dúas caras
Iniciativas de divulgación para promover o papel  –
reciclado 
Xestión do Servizo de préstamo de bicicletas e  –
actividades de formación
Xestión das exposicións sobre pegada ecolóxica  –
e mobilidade




