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Con data 19 de decembro de 2013 o Consello Social 
aprobou os orzamentos da Universidade da Coruña 
para o 2014. Está dispoñibles na web da Vicerrei-
toría de Planificación Económica e Infraestruturas: 
http://www.udc.es/sobreUDC/vice_planificacion_
economica_e_infraestruturas/planificacion_economi-
ca/documentos/orzamentos.html

O Plan Operativo Anual e o orzamento do exercicio 
2014 desenvolven as Liñas Xerais da Programación 
Plurianual e Orzamentaria 2014-15, publicadas no 
mesmo enlace e aprobadas polo Claustro o 4 de de-
cembro de 2013. O Plan Operativo Anual 2014 de-
senvolve o anterior documento a partir dunha infor-
mación orzamentaria máis concreta para o exercicio, 
e acompaña o orzamento, fundamentando as actua-
cións programadas nel.

O orzamento da UDC para 2014 foi de 114,9 millóns 
de euros. Aínda que esta cantidade supón unha caída 
nominal de 4,7 millóns de euros e unha redución por-
centual en orzamentos dun 3,9%, non se reflicte clara-
mente a realidade, xa que os orzamentos da UDC para 
o exercicio de 2013 aprobáranse con anterioridade a 
Lei 2/2013 de Orzamentos da Comunidade Autónoma 
de Galicia para 2013, que levaba asociada unha baixa 
das contías dos fondos do Plan de financiamento do 
sistema universitario de Galicia 2011-2015 (en adiante 
PFSUG) e unha diminución do gasto, pola baixa sa-
larial dos empregados públicos. Deducindo do orza-
mento de 2013 a retención aplicada á UDC por este 
concepto, a redución real é de 0,6 millóns de euros.

Na seguinte gráfica visualizase con claridade o cam-
bio de tendencia no orzamento global nos últimos 
exercicios e que continúa en 2014:
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Cadro 196 Evolución xeral do orzamento da UDC
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gresos extraordinarios froito da reclamacións á Xunta 
das cantidades non cobradas por diversas exencións 
de pagamento de matrícula. Úsanse todos os fondos 
propios dispoñibles para equilibrar o orzamento.

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

Respecto dos ingresos, no documento aprobado polo 
Consello Social prevíase un financiamento aportado 
pola Xunta de Galicia lixeiramente superior ao do 
exercicio anterior, polo bo funcionamento dos indica-
dores asociados ao plan de financiamento. Segundo o 
estudo dos datos anteriores, os ingresos reais de ma-
trícula deixarían de verse afectados pola adaptación 
das titulacións ao EEES. Prevíanse, ademais, uns in-

Ingresos 2013 % 12/13 2014 %  13/14

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e o. ingresos 14.244.900,00 11,9% -3,5% 14.950.900,00 13,0% 5,0%

Capítulo IV: Transferencias correntes 85.195.340,72 71,2% 1,8% 82.312.831,83 71,6% -3,4%

Capítulo V: Ingresos patrimoniais 487.000,00 0,4% -29,7% 460.000,00 0,4% -5,5%

Capítulo VII: Transferencias de capital 16.488.693,20 13,8% -3,6% 14.167.446,36 12,3% -14,1%

Capítulo VIII: Activos financeiros 3.200.000,00 2,7% -54,3% 2.952.771,20 2,6% -7,7%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 0,00 0,0% 79.557,86 0,1%

Total orzamento de ingresos 119.615.933,92 100,0% -3,0% 114.923.507,25 100,0% -3,9%

Gastos 2013 % 12/13 2014 %  13/14

Capítulo I: Gastos de persoal 87.676.709,59 73,3% 0,0% 83.871.898,07 73,0% -4,3%

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 16.295.284,45 13,6% -2,4% 15.705.203,53 13,7% -3,6%

Capítulo III: Gastos financeiros 102.850,00 0,1% 3,6% 58.500,00 0,1% -43,1%

Capítulo IV: Transferencias correntes 3.070.132,82 2,6% -11,1% 3.246.495,40 2,8% 5,7%

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

Capítulo VI: Investimentos reais 11.327.587,06 9,5% -12,8% 11.028.814,25 9,6% -2,6%

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

Capítulo VIII: Activos financeiros 42.100,00 0,0% -53,5% 11.670,00 0,0% -72,3%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 850.000,00 0,7% -57,5% 750.000,00 0,7% -11,8%

Total orzamento de gastos 119.615.933,92 100,0% -3,0% 114.923.507,25 100,0% -3,9%

Cadro 197 Evolución do orzamento por capítulos

A evolución, por capítulos, do orzamento 2014 resúmese no seguinte cadro:
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Polo que respecta aos gastos, o orzamento da res-
posta aos compromisos de mantemento de persoal, 
cunha conxelación do capítulo I, e tratamento prefe-
rente ás bolsas e axudas a estudantes, cuxa redefinici-
ón permite dotar un fondo de 115.000 euros para mi-
norar os efectos da redución de axudas públicas para 
acceso en igualdade de condicións á universidade.

Para facer fronte a esta situación continúan os seve-
ros recortes no gasto corrente en bens e servizos, 
cunha baixa do 3,6%. A baixa dos investimento con 
fondos propios coincide coas previsións: baixa de 
investimento en infraestrutura, reestruturación e sig-

nificativo axuste dos fondos descentralizados de bi-
blioteca, redución case imperceptible do investimen-
to en revistas científicas. Ademais, compleméntanse 
unha provisión de fondos para o cofinanciamento do 
proxecto A-TEMPO, estratéxico para a UDC, e do que 
se tiña expectativas, posteriormente confirmadas, de 
consecución.

O seguinte gráfico mostra a evolución do orzamen-
to das principais partidas de gasto, en que o gasto 
corrente vai gañando peso, como consecuencia das 
prioridades orzamentarias aprobadas polo Claustro o 
4 de decembro de 2013:

Cadro 198 Composición dos ingresos

Cadro 199 Composición dos gastos
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Liquidación do orzamento do exercicio 2013

A liquidación do orzamento do exercicio 2013 (http://
www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_planifica-
cion_economica_e_infraestruturas/planificacion_eco-
nomica/documentos/memorias_economicas.html) 

aprobouse no Consello de Goberno, auditouse e fi-
nalmente foi aprobada polo Consello Social o 30 de 
outubro de 2014. A execución orzamentaria por capí-
tulos foi a seguinte:

Capítulo Orzamento Liquidación

III: Taxas, prezos e outros 14.244.900,00 14.866.414,39

IV: Transferencias correntes 85.195.340,72 87.316.889,89

V: Ingresos patrimoniais 487.000,00 487.137,15

VII: Transferencias de capital 16.488.693,20 21.964.520,52

VIII: Activos financeiros 3.200.000,00 24.797.759,47

IX: Pasivos financeiros 0,00 0

Total ingresos 119.615.933,92 149.432.721,42

I: Gastos de persoal 87.676.709,59 87.918.027,84

II: Bens correntes e servizos 16.295.284,45 19.689.762,45

III: Gastos financeiros 102.850,00 104.127,09

IV: Transferencias correntes 3.070.132,82 5.089.297,32

V: Fondo de continxencia 250.000,00 49.799,22

VI: Investimentos reais 11.327.587,06 33.044.502,71

VII: Transferencias de capital 1.270,00 1.270,00

VIII: Activos financeiros 42.100,00 51.265,00

IX: Pasivos financeiros 850.000,00 3.484.669,79

Total gastos 119.615.933,92 149.432.721,42

Cadro 200 Orzamento e liquidación do exercicio 2013

Agora ben, como se reflicte na propia memoria do 
Orzamento 2014:

“As constantes rebaixas dos salarios do persoal 
non cobren, nin deben facelo, a deterioración 
do financiamento. Son os cidadáns cos seus 
impostos os que deben achegar as cantidades 
necesarias para que as universidades públicas 
cumpran co seu cometido, e contribúan ao des-
envolvemento da sociedade, á formación dos 
seus integrantes e á cohesión social e econó-
mica.
Aínda nestas circunstancias presentamos un or-
zamento que trata de minorar os efectos sobre a 

calidade do ensino, da investigación e da inno-
vación. Todo isto sen renunciar ao compromiso 
do Claustro de apoiar ao estudantado[…].
Cremos que esta non é a vía para acadar un 
desenvolvemento estruturado e sostible da so-
ciedade, que é necesaria maior inversión nestes 
ámbitos para encontrar o camiño cara fóra desta 
crise que levamos anos padecendo. Esiximos un 
cambio de tendencia neste sentido que terá que 
ir acompañado necesariamente dun aumento 
do financiamento estrutural das universidades 
públicas para recoller o mellor froito posible do 
investimento da sociedade nestas institucións.”
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polo tanto, vense mantendo co remanente xerado 
cunha xestión responsable en momentos de finan-
ciamento menos restritivo. Aínda así, a evolución do 
remanente non afectado permite dispoñer en exerci-
cios posteriores de remanente líquido:

Aínda nestas circunstancias, o resultado orzamentario 
corrixido cos gastos financiados con cargo a rema-
nentes de tesourería continúa a ser, en consonancia 
co sucedido na última década, positivo. O mante-
mento das prioridades acordadas pola institución, 

Cadro 201 Saldo orzamentario/orzamento e remanente non afectado/orzamento
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Cadro 202 Aplicación do remanente líquido

O resultado orzamentario de 2013 cambia a tendencia dos últimos exercicios. A UDC volve ter un resultado 
orzamentario non positivo:
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Cadro 203 Pagamentos pendentes a 31 de decembro de 2014

Finalmente, no exercicio 2013 continuou a boa xes-
tión de pagamentos e se mellora a do exercicio an-
terior. A mellora dos ingresos contra o final do exer-
cicio permitiu rebaixar os pagamentos pendentes a 

niveis de 2010, dificilmente rebaixables por ser parte 
das obrigas pendentes de período de pago obriga-
do no exercicio seguinte.

Por primeira vez, a Universidade da Coruña presentou 
a aprobación a conta de resultados financeiro - patri-
monial e a Memoria Económica. O documento final 
pódese atopar no enlace http://www.udc.gal/gober-
no/equipo_reitoral/vice_planificacion_economica_e_
infraestruturas/planificacion_economica/documen-
tos/memorias_economicas.html 

As contas anuais, que foron formuladas aplicando o 
Plan Xeral de Contabilidade Pública aprobado pola 
orde EHA/1037/2010, de 13 de abril, preparáronse 
a partir dos rexistros contables da Universidade e, 
ao seren as primeiras contas anuais formuladas, non 
presentan cifras comparativas.

Cómpre resaltar que os indicadores financeiros calcu-
lados nas contas son, polo xeral, positivos e reflicten a 
solvencia e sustentabilidade. Tanto os indicadores de 
liquidez, de endebedamento e cobertura de gastos 
correntes como os de execución e pagos presentan 
índices neste sentido. En calquera caso, a evolución 
destes indicadores permitirá, en futuros exercicios, 
obter unha información de maior calado para a xes-
tión e control das contas da institución.

Para a automatización e mellora dos axustes necesa-
rios a partir dos diferentes sistemas de información da 
UDC, propuxéronse axustes orzamentarios en 2015 e 
presentouse un plan de formación, que se desenvol-
verá nos primeiros meses deste exercicio.

Memoria Económica
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En outubro a Secretaría General de Universidades do 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comuni-
cou o informe positivo da personalización realizada 
pola Universidade da Coruña do modelo de contabi-
lidade analítica para as universidades públicas. Deste 
xeito, tras máis de catro anos de traballo, no exer-
cicio 2015 comezaremos coa implantación, cumprin-

do deste xeito o establecido polo Real decreto-lei 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de ra-
cionalización do gasto público no ámbito educativo. 

Para o éxito do proxecto elaborouse un plan de for-
mación do persoal afectado que comezou en novem-
bro e remata en febreiro de 2015.

Contabilidade analítica

O orzamento destinado pola UDC ás infraestruturas 
continúa no contexto de contención e axuste dos 
pasados exercicios. Ademais, os datos de control da 
execución orzamentaria fixeron imprescindible au-
mentar a contención do gasto asociado a infraestru-
turas arquitectónicas e urbanas, polo que non puide-
ron iniciarse proxectos novos relevantes. 

Neste contexto, as intervencións do Servizo de Ar-
quitectura, Urbanismo e Equipamento centráronse, 
como vén sendo común nos últimos tres anos, en ta-
refas de mantemento e reparación de desperfectos 
en edificios e no espazo público.

A principal actuación acometeuse no marco do con-
venio de infraestruturas firmado co Concello da Co-
ruña, que permitiu a reparación e asfaltado do vial 
principal do campus de Elviña, así como dos aparca-
doiros do seu carón.  

Neste ano puxéronse tamén en servizo a Aula Náuti-
ca e a ampliación do CITIC. Tras pequenas interven-
cións de equipamento, o edificio identificado como 
Área Científica púxose en funcionamento, e durante 
o presente curso 2014-15 está a servir para cubrir ne-
cesidades de espazos de aulas, investigación e des-
pachos para o profesorado da Facultade de Informá-
tica e da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos.

En canto aos aspectos urbanísticos, acadouse a lega-
lización dos edificios afectados por expedientes dis-
ciplinarios, caso da Área Científica, a Unidade Mixta 
da Madeira e o Aulario da ETSAC. Do mesmo xeito 
legalizouse o edificio destinado a Centro de Investi-
gación de Ciencias Ambientais (CICA). Durante este 
ano leváronse a cabo as xestións para obter a licenza 
de obras do CITEEC, pendente, a 31 de decembro, 
do informe da Axencia Estatal de Servidumes Aero-
náuticas.

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

A modo de continuación dos anos anteriores, este 
programa de actividades centrouse nos aspectos 
de educación e sensibilización ambiental, incluíndo 
actividades do Proxecto Ríos, inspección e limpeza 
de ríos no campus, erradicación de flora invasora no 
campus, participación nunha campaña externa de 
limpeza de praias, dous ciclos de obradoiros e acti-
vidades de voluntariado ambiental, V Feira da Sus-
tentabilidade na UDC, encontro solar encamiñado á 
promoción das enerxías renovables e o aforro ener-
xético, e exposición sobre pegada ecolóxica. 

En colaboración coa Oficina de Cooperación e Vo-
luntariado e co Banco de Alimentos Rías Altas, parti-
cipouse na recollida de alimentos na UDC. 

Renovouse un ano máis o préstamo de bicicletas (230 
solicitudes en 2014), con máis de 100 unidades pres-
tadas, das que previamente se realizou unha revisión 
a fondo e mellora do seu estado. 

Continuouse coa compostaxe in situ dos residuos or-
gánicos dos comedores da Facultade de Filoloxía, da 
Escola Técnica Superior de Arquitectura e da EU de 
Arquitectura Técnica. Consolidouse o funcionamento 
das hortas urbanas de Elviña, iniciado na primavera 
de 2013. A supervisión do espazo forestal recupera-
do do Monte da Fraga contou coa coordinación da 
profesora Elvira Sahuquillo. 

Cabe destacar a visita de dous grupos de visitantes 
(máis de 100 alumnos e profesores) dos centros de 
FP de Someso e CFEA de Guísamo, a distintas insta-
lacións, áreas e servizos da UDC no campus central.

Medio Ambiente

As actividades da Oficina de Medio Ambiente da 
UDC (pódense consultar en detalle na páxina web 
(http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/acti-
vidades/ ; http://www.udc.es/sociedade/medio_am-
biente/actualidade/) estrutúranse do seguinte xeito:

1. Planificación
Estudos de caracterización de residuos asimilables  –
a urbanos xerados no ámbito Elviña-A Zapateira e 
na Facultade de Ciencias da Saúde (Oza)
Revisión de criterios de contratación verde nos  –
pregos do servizo de limpeza
Implantación inicial do programa  – Green Campus 
en cinco centros da UDC

2. Actividades de voluntariado ambiental 
O Proxecto Ríos: inspección e limpeza –
Eliminación de especies invasoras no campus  –
(Monte da Fraga)
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.
Difusión da Guía para a compra pública verde de  –
papel en centros e departamentos
Xestión do Servizo de préstamo de bicicletas e ac- –
tividades de formación
Xestión das exposicións sobre pegada ecolóxica  –
e mobilidade

4. Conferencias e obradoiros
Ciclo de obradoiros e actividades de voluntariado  –
ambiental na UDC 
Xornadas de Voluntariado, Educación Ambiental  –
e Interpretación do Patrimonio
V Feira da Sustentabilidade na UDC –
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Green Campus 

(http://www.udc.gal/sociedade/medio_ambiente/
GreenCampus/)

A Universidade da Coruña asinou en febreiro de 
2014 un convenio de colaboración coa Asociación 
de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), 
como membro da Fundation for Environmental Edu-
cation (FEE) para a implantación dos procedementos 
de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde Green 
Campus. 

O programa Green Campus recolle a filosofía, me-
todoloxía e experiencia de ecoescolas, adaptada ás 

necesidades e problemática específica do ámbito 
universitario e ten en conta aspectos como un uso 
eficaz da enerxía, a mobilidade sustentable ou a 
compra socialmente responsable cun menor impacto 
ecolóxico. 

De momento implantouse na ETS de Arquitectu-
ra, na EU de Arquitectura Técnica, na Facultade de 
Ciencias, na Facultade de Ciencias da Educación e 
na Facultade de Ciencias da Saúde. Nestes centros, 
o programa Green Campus implicou a creación dun 
comité ambiental do centro e a elaboración dunha 
ecoauditoría interna e dun plan de acción ambiental.




