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INFORME DE AUDITORÍA DE CONTAS ANUAIS EMITIDO POLA INTERVENCIÓN XERAL 
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA ( IXCA) 
 
Ao órgano de xestión da entidade AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA 
UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG) 
 
 
Opinión  
 
A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma (IXCA) en colaboración coa sociedade de 
auditoría UTE III GAP-AUDICON: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS, S.A.P. (GAP) -
AUDITORES, CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES, S.L.P. (AUDICON) en 
virtude do contrato subscrito coa Consellería de Facenda e Administración Pública e no uso 
das competencias que se atribúen á Intervención Xeral no titulo  V do decreto lexislativo 
1/1999  polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, e do previsto na disposición adicional da lei de orzamentos de Galicia relativa á 
remisión e control da información económico financeira da Comunidade Autónoma de Galicia, 
auditou as contas anuais da AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO 
DE GALICIA (ACSUG) que comprenden, o balance de situación a 31 de decembro de 2020, 
a conta de  resultado económico-patrimonial e a memoria correspondentes ao exercicio anual 
terminado en dita data. 
 
Na nosa opinión, as contas anuais adxuntas expresan, en todos os aspectos significativos, a 
imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira da entidade ao 31 de decembro de 2020, 
así como dos seus resultados correspondentes ao exercicio terminado na devandita data, de 
conformidade co marco normativo de información financeira que resulta de aplicación (que se 
identifica na nota 1 da memoria) e, en particular, cos principios e criterios contables contidos 
no mesmo.  
 
Fundamento da opinión 
 
Levamos a cabo a nosa auditoría de conformidade coa normativa reguladora da actividade de 
auditoría de contas vixente para o Sector Público en España. As nosas responsabilidades de 
acordo con ditas normas descríbense máis adiante na sección Responsabilidades do auditor 
en relación coa auditoría das contas anuais do noso informe. 
 
Somos independentes da entidade de conformidade cos requirimentos de ética e protección 
da independencia que son aplicables á nosa auditoría das contas anuais para o Sector Público 
en España segundo o esixido pola normativa reguladora da actividade de auditoría de contas 
do devandito Sector Público. 
 
Consideramos que a evidencia de auditoría que obtivemos proporciona unha base suficiente 
e adecuada para a nosa opinión. 
 
Cuestións crave da auditoría 
 
As cuestións crave da auditoría son aquelas cuestións que, segundo o noso xuízo profesional, 
foron da maior significatividad na nosa auditoría das contas anuais do período actual. Estas 
cuestións foron tratadas no contexto da nosa auditoría das contas anuais no seu conxunto, e 
na formación da nosa opinión sobre estas, e non expresamos unha opinión por separado 
sobre estas cuestións. 
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Determinamos que as cuestións que se describen a continuación son as cuestións crave da 
auditoría que se deben comunicar no noso informe. 
 
Detectamos a existencia dun saldo en tesourería por importe de 1.098 miles de euros que 
representa o 84,84% do total activo do balance ao peche do exercicio auditado tal e como 
consta no Remanente de Tesouraría e Tesouraría nas notas 3.2 e 3.3 da memoria adxunta. 
 
Os nosos procedementos de auditoría en relación con esta cuestión incluíron o entendemento 
da metodoloxía e o proceso de control seguido pola entidade, respecto das operacións de 
cobranzas e pagos do exercicio, e a solicitude de confirmación de información sobre este 
saldo á entidade financeira coa que vén traballando a entidade. 
 
Outras cuestións 
 
Colaboración na auditoría de auditores privados 
 
A sociedade de auditoría UTE III GAP-AUDICON: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS, 
S.A.P. (GAP) -AUDITORES, CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES, S.L.P. 
(AUDICON) en virtude do contrato subscrito coa Consellería de Facenda e Administración 
Pública a proposta da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, efectuou o traballo de 
auditoría referido no apartado primeiro. No devandito traballo aplicouse por parte da 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia o previsto na disposición adicional 
da lei de orzamentos de Galicia relativa á remisión e control da información económico 
financeira da Comunidade Autónoma de Galicia e nos pregos que regulan a contratación así 
como a Norma Técnica da IGAE sobre colaboración con auditores privados na realización de 
auditorías públicas do 11 de abril de 2007. 
 
Os traballos encargados pola intervención Xeral abranguen a realización e sinatura dos 
traballos polo auditor xefe de equipo da empresa auditora  responsable do contrato. 
 
Responsabilidade do órgano de xestión Directora da ACSUG en relación coas contas 
anuais 
 
O órgano de xestión é responsable de formular as contas anuais adxuntas, de forma que 
expresen a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da entidade, de 
conformidade co marco normativo de información financeira aplicable á entidade en España, 
e do control interno que consideren necesario para permitir a preparación de contas anuais 
libres de  incorrección material, debida a fraude ou erro. 
 
Na preparación das contas anuais, o órgano de xestión é responsable da valoración da 
capacidade da entidade para continuar como empresa en funcionamento, revelando, segundo 
corresponda, as cuestións relacionadas coa empresa en funcionamento e utilizando o 
principio contable de empresa en funcionamento agás se o órgano de xestión ten a intención 
ou a obrigación legal de liquidar a entidade ou de cesar as súas operacións ou ben non exista 
outra alternativa realista. 
 
Responsabilidades do auditor en relación coa auditoría das contas anuais 
 
Os nosos obxectivos son obter unha seguridade razoable de que as contas anuais no seu 
conxunto están libres de  incorrección material, debida a fraude ou erro, e emitir un informe 
de auditoría que contén a nosa opinión. 
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Seguridade razoable é un alto grao de seguridade, pero non garante que unha auditoría 
realizada de conformidade coa normativa reguladora da actividade de auditoría de contas para 
o Sector Público vixente en España sempre detecte unha  incorrección material cando existe. 
As incorreccións poden deberse a fraude ou erro e considéranse materiais se, individualmente 
ou de forma agregada, pode preverse razoablemente que inflúan nas decisións económicas 
que os usuarios toman baseándose nas contas anuais. 
 
Como parte dunha auditoría de conformidade coa normativa reguladora da actividade de 
auditoría de contas vixente para o Sector Público en España, aplicamos o noso xuízo 
profesional e mantemos unha actitude de escepticismo profesional durante toda a auditoría. 
 
Tamén: 
 

 Identificamos e valoramos os riscos de  incorrección material nas contas anuais, 
debida a fraude ou erro, deseñamos e aplicamos procedementos de auditoría para 
responder aos devanditos riscos e obtemos evidencia de auditoría suficiente e 
adecuada para proporcionar unha base para a nosa opinión. O risco de non detectar 
unha  incorrección material debida a fraude é máis elevado que no caso dunha  
incorrección material debida a erro, xa que a fraude pode implicar  colusión, 
falsificación, omisións deliberadas, manifestacións intencionadamente erróneas, ou a  
elusión do control interno. 
 

 Obtemos coñecemento do control interno relevante para a auditoría co fin de deseñar 
procedementos de auditoría que sexan adecuados en función das circunstancias, e 
non coa finalidade de expresar unha opinión sobre a eficacia do control interno da 
entidade. 
 

 Avaliamos se as políticas contables aplicadas son adecuadas e a  razoabilidade das 
estimacións contables e a correspondente información revelada polo órgano de 
xestión. 
 

 Concluímos sobre se é adecuada a utilización, polo órgano de xestión o Director da 
ACSUG do principio contable de empresa en funcionamento e, baseándonos na 
evidencia de auditoría obtida, concluímos sobre se existe ou non unha incerteza 
material relacionada con feitos ou con condicións que poden xerar dúbidas 
significativas sobre a capacidade da entidade para continuar como empresa en 
funcionamento. Se concluímos que existe unha incerteza material, requírese que 
chamemos a atención no noso informe de auditoría sobre a correspondente 
información revelada nas contas anuais ou, se ditas revelacións non son adecuadas, 
que expresemos unha opinión modificada. As nosas conclusións baséanse na 
evidencia de auditoría obtida ata a data do noso informe de auditoría. Con todo, os 
feitos ou condicións futuros poden ser a causa de que a entidade deixe de ser unha 
empresa en funcionamento. 
 

 Avaliamos a presentación global, a estrutura e o contido das contas anuais, incluída a 
información revelada, e se as contas anuais representan as transaccións e feitos 
subxacentes dun modo que logran expresar a imaxe fiel. 

 
Comunicámonos co órgano de goberno o Director da ACSUG en relación con, entre outras 
cuestións, o alcance e o momento de realización da auditoría planificados e os achados 
significativos da auditoría, así como calquera deficiencia significativa do control interno que 
identificamos no transcurso da auditoría. 
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Entre as cuestións que foron obxecto de comunicación ao órgano de goberno da entidade, 
determinamos as que foron da maior  significatividad na auditoría das contas anuais do 
período actual e que son, en consecuencia, as cuestións crave da auditoría. 
 
Santiago  de Compostela, na data da sinatura electrónica deste documento. 
 
UTE III GAP-AUDICON A interventora Xeral da Comunidade 

Autónoma 
 
María Ángeles Martínez López              Almudena Chacón Pichel                 
ROAC nº 18896  
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1.- ORGANIZACIÓN 
 
1.1.- Constitución 
 
O Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) é un consorcio 
autonómico constituído coa participación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
mediante a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de universidades e a consellería 
que ten atribuídas as competencias en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, a 
Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo. 
 
Creouse por Resolución do 12 de marzo de 2001, da Dirección Xeral de Universidades, pola que se 
publicou o convenio de colaboración asinado o día 30 de xaneiro de 2001 (DOG núm. 68 do 05.04.2001), 
modificado por Resolución do 10 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia (DOG núm. 13 do 20.01.2009). O 30.01.2018 entraron en vigor os actuais 
estatutos de ACSUG a través da publicación do Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os 
estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (DOG núm. 20 do 
29.01.2018). 
 
ACSUG é un consorcio autonómico dotado de personalidade xurídica propia e con plena capacidade e 
independencia respecto dos seus membros para o cumprimento dos seus obxectivos.  
 
ACSUG está adscrito organicamente á Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
 
 
 
1.2.- Estrutura organizativa 
 
A estrutura orgánica de ACSUG componse de órganos de goberno e dirección, dun órgano de avaliación 
e dun órgano consultivo:  
 
- Os órganos de goberno e dirección de ACSUG son a presidencia, o Consello Reitor, e a dirección.  
 
- A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) como órgano superior 

de avaliación, e o Consello Asesor como órgano consultivo, son órganos permanentes de ACSUG. 
 

 
 
 
 
1.3.- Funcións e actividades 
 
A promoción e a garantía da calidade do Sistema universitario de Galicia (SUG) constitúe a finalidade 
primordial de ACSUG e asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a 
consecución dos obxectivos a que se refire o artigo 31.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades (LOU) e o artigo 69 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG). 
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Son funcións de ACSUG todas aquelas que lle atribúa o ordenamento xurídico vixente e en particular: 
 

a) A promoción en materia de calidade, a coordinación entre as universidades galegas e entre estas e 
outras institucións. 

b) A emisión do informe previo á creación de universidades públicas e recoñecemento das 
universidades privadas a que se fai referencia no artigo 12 da LSUG. 

c) A avaliación do plan de desenvolvemento de titulacións, para cada rama de coñecemento, para a 
creación ou recoñecemento dunha nova universidade no SUG a que se fai referencia no artigo 13.h) 
da LSUG. 

d) A avaliación previa á adscrición ou desadscrición a unha universidade pública de centros docentes, 
de titularidade pública ou privada, a que se fai referencia no artigo 23.1 da LSUG. 

e) A emisión das avaliacións e informes pertinentes para a implantación, seguimento, modificación e 
acreditación de títulos universitarios oficiais. 

f) A avaliación dos centros que impartan ensinanzas conducentes á obtención de títulos estranxeiros 
a que se fai referencia no artigo 32 da LSUG. 

g) A avaliación, seguimento e certificación dos sistemas de garantía de calidade das universidades. 
h) A avaliación quinquenal da actividade desenvolvida polos institutos universitarios de investigación 

do SUG a que se fai referencia no artigo 19.6 da LSUG. 
i) A realización dos estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas universitarias do 

SUG. 
j) A avaliación, seguimento e certificación dos procedementos de avaliación da calidade docente do 

profesorado das universidades. 
k) A avaliación, informe e acreditación sobre a actividade individual do profesorado, así como o deseño 

de políticas de calidade que impliquen a mellora da actividade docente e investigadora do 
profesorado. 

l) A valoración positiva previa á asignación singular e individualizada de complementos retributivos 
ligados ao exercicio da actividade e da dedicación docente, investigadora, de transferencia de 
coñecemento ou de xestión, a que se fai referencia no artigo 94 da LSUG. 

m) A realización de análises ou avaliacións das necesidades ou demandas de determinados sectores 
empresariais ou de produción, a cargo da entidade pública ou privada que solicite os seus servizos, 
sempre e cando as avaliacións solicitadas sexan de interese dentro dos obxectivos e o ámbito de 
actuación do consorcio. 

n) A promoción da avaliación e da comparación de criterios de calidade no marco europeo e 
internacional. 

ñ) A elaboración de informes e propostas en relación cos sistemas de educación superior doutros 
países. 

o) O establecemento de vínculos de cooperación e colaboración con outras axencias estatais, 
autonómicas e internacionais que teñan atribuídas funcións de avaliación, acreditación e 
certificación. 

p) A emisión dos informes que lle sexan solicitados polo Consello Galego de Universidades e polos 
consellos sociais das universidades do SUG integradas no consorcio. 

q) A emisión de cantas avaliacións e informes estean previstos na normativa vixente en materia de 
universidades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos sexan requiridos pola 
consellería competente en materia de universidades. 

r) O asesoramento á consellería con competencias en materia de universidades, ás universidades, aos 
axentes sociais e á sociedade en xeral, dentro do ámbito propio das súas funcións. 

s) As tarefas que, dentro do ámbito das súas competencias, lle sexan encargadas polas consellerías 
competentes en materia de universidades e en materia de investigación, desenvolvemento e 
innovación e polas universidades. 

 
O ámbito de actuación de ACSUG comprende todas as universidades integradas no SUG, así como os 
centros que impartan en Galicia ensinanzas universitarias de acordo con sistemas educativos estranxeiros, 
nos termos previstos no artigo 86 da LOU. 
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ACSUG desenvolve as súas funcións cumprindo co principio de xestión continuada en función da achega 
recollida nos plans de financiamento do SUG, que son acordados polo Goberno da Comunidade Autónoma 
de Galicia e as tres universidades integrantes do SUG. 
 
 
1.4.- Normativa 
 
A actividade de ACSUG está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación 
das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e nos seus estatutos. 
Entre a normativa que lle é de aplicación podemos sinalar a seguinte: 
 
- Normativa autonómica: 

 

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia (DOG núm. 251 do 31.12.2010). 
 

- Normativa reguladora de ACSUG: 
 

Decreto 6/2018, de 11 de xaneiro, polo  que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a 
Calidade do Sistema Universitario de Galicia (DOG núm. 20 do 29.01.2018). 
 

Acordo da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) do 30 de 
setembro de 2009, polo que se aproba o regulamento de funcionamento desta Comisión. 
 

Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (DOG núm. 125 do 03.07.2013). 
 

- Normativa xeral universitaria: 
 

Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
Universidades (BOE núm. 89 do 13.04.2007). 
 

Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE núm. 307 do 24.12.2001). 
 

- Normativa en materia de contratación administrativa: 
 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (BOE núm. 272 do 09.11.2017). 
 

Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG núm. 17 do 
27.01.2014). 
 
 
 

2.- ESTADO OPERATIVO 
 
2.1.- Estado operativo 
 
Recóllense as obrigas recoñecidas con cargo a cada un dos programas orzamentarios en contraposición 
cos dereitos recoñecidos segundo a súa clasificación económica: 
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3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO 
 
3.1.- Cadro de financiamento 
 
No cadro de financiamento descríbense os recursos financeiros obtidos no exercicio, así como a súa 
aplicación ou emprego e o efecto que produciron tales operacións sobre o capital circulante: 
 

 
 
 

 
 
 
 
3.2.- Remanente de tesouraría 
 
O remanente de tesouraría obtense pola suma dos fondos líquidos mais os dereitos pendentes de cobro 
deducindo as obrigas pendentes de pagamento e agregando as partidas pendentes de aplicación: 
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3.3.- Tesouraría 
 
Estado da tesouraría: 
 

 
 
 
Estado do fluxo neto da tesouraría do exercicio 2020: 
 

 
 
 
 
4.- INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO 
 
4.1.- Modificacións de crédito 
 
No exercicio 2020, non se produciron modificacións de crédito. 
 
 
 
4.2.- Remanentes de crédito 
 
O remanente de crédito, por importe de 271.964,12 euros, recollido e detallado na clasificación 
económica e na clasificación funcional por programas, considérase na súa totalidade non comprometido 
e non incorporable. 
 
 
 
4.3.- Clasificación funcional do gasto 
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4.4.- Execución de proxectos de inversión 
 
Durante o exercicio 2020, non se levou a cabo ningún proxecto de inversión diferente dos propios da 
actividade de ACSUG. 
 
 
 
4.5.- Contratación administrativa 
 
No exercicio 2020, realizáronse, por importe total de 189.338,24  euros (IVE incluído), contratacións por 
adxudicación directa (contratos menores) e polo procedemento aberto simplificado abreviado: 
 

 
 
 
 
4.6.- Transferencias e subvencións concedidas 
 
Durante o exercicio 2020 ACSUG non concedeu transferencia ou subvención ningunha.  
 
 
 
4.7.- Convenios 
 
ACSUG asinou no exercicio 2020 os seguintes convenios: 
 
- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia 

para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de 
formación, divulgación e i . Asinado o 13.01.2020. 
 

 A finalidade deste convenio é a participación nas actividades da EGAP do persoal dependente de 
ACSUG, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, 
divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes do mesmo. 

 
- Addenda ao Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e 

o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia . Asinado o 01.01.2020. 
 

Esta addenda ten por obxecto extender a duración da vixencia do convenio referido ata o 30.12.2020. 
 

O convenio específico fora asinado o 02.01.2019 e tiña por obxecto a colaboración entre ACSUG e a 
universitario 

de Galicia 2014-   
 

O convenio establece unha contraprestación de 14.000,00 euros a favor da USC. 
 
- Anexo III ao convenio de colaboración entre a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 

Galicia (ACSUG) e a Universidade de Vigo (UVigo) para a implantación do programa Docentia de apoio 
á avaliaci  Asinado o 15.01.2020. 
 

O obxecto deste anexo é regular a colaboración entre ACSUG e a UVigo na implantación e 
desenvolvemento, na convocatoria 2018-2019, do procedemento de avaliación da actividade docente 
do profesorado establecido no marco do Programa Docentia.  
 

Establécese unha previsión de gastos de 25.000,00 euros que terá que abonar a UVigo a ACSUG. 
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- a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) e o Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (CUD-ENM) para o 
desenvolvemento do programa Docentia de apoio á avaliación da actividade docente do profesorado
Asinado o 21.01.2020. 
 

O obxecto deste anexo é regular a colaboración entre ACSUG e o CUD-ENM na implantación e 
desenvolvemento, no curso 2019-2020, do procedemento de avaliación da actividade docente do 
profesorado establecido no marco do Programa Docentia.  
 

 O anexo ao convenio establece unha previsión de gastos de 4.000,00 euros que terá que abonar o 
CUD-ENM a ACSUG. 

 
- Convenio específico de colaboración entre el Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema 

 
Asinado o 28.01.2020. 
 

A finalidade deste convenio específico é o de establecer as condicións particulares do proceso de 
avaliación para a obtención dun certificación de acreditación internacional de centros da Universidad 
Anáhuac Xalapa (UAX), así como da avaliación do seu de seguimento (normalmente ao cabo dos tres 
anos desde a avaliación favorable).  
 

Para o proceso de avaliación para a obtención da certificación de acreditación internacional, 
establécese unha previsión de gastos de 14.740,00 euros, que a UAX se compromete a aboar a ACSUG. 
Para a avaliación do seguimento, a previsión de gastos sería de 4.300,00 euros. 

 
 
 
4.8.- Persoal 
 
Importe das remuneracións devengadas no exercicio 2020 polo persoal de ACSUG: 
 

 
 
ACSUG retribuíu, por un importe total de 14.250,00 euros, a asistencia ás xuntanzas do Consello Reitor, 
da CGIACA e do Consello Asesor1 . 
 
 
 
4.9.- Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento 
 
A 31.12.2020 contabilizáronse, por importe de 63,06 euros, acredores por operacións pendentes de 
aplicar ao orzamento. A súa aplicación ao orzamento sería a seguinte: 
 

 
 

                                                           
1 Perciben retribucións por asistencia ás xuntanzas dos órganos de ACSUG aqueles membros que asisten por ser nomeados para o 

efecto e non por razón do cargo que ocupen. 
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4.10.- Anticipos de tesouraría 
 
No exercicio 2020 non se produciron anticipos de tesouraría. 
 
 
 
4.11.- Obrigas de orzamentos pechados 
 
Evolución durante o exercicio 2020 das obrigas pendentes de pago de exercicios anteriores:  
 

 
 

 
 
 
 
4.12.- Compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores 
 
- No exercicio 2019, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

adxudicou á empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA SME a licitación que ten por obxecto 
os "servizos postais, telegráficos e de paquetaría na administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia, outras entidades do sector público de Galicia e outros órganos e administracións adheridas 

 
 

ACSUG estableceu o 20.06.2019 unha reserva de crédito e compromiso de gasto para futuras 
anualidades: 
 

 
 
 
- Para a tramitación, por parte da Amtega, do concurso para a contratación dos servizos de 

comunicación da Rede Corporativa da Xunta de Galicia (Expte.: AMT-2021-0007), ACSUG estableceu, 
o 05.11.2020, unha reserva de crédito e compromiso de gasto para futuras anualidades para o Servizo 
Corporativo de Telefonía Móbil (Lote 2): 
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- O 29.09.2020, ACSUG contratou o servizo de clasificación, organización, informatización e preparación 

das actas da CGIACA, así como a asesoría na creación dunha aplicación informática para a xestión e 
busca de información relativa aos acordos adoptados polos órganos colexiados de ACSUG. 
 

A prestación do servizo ten un prazo de execución de 9 meses polo que ACSUG realizou unha reserva 
de crédito e compromiso de gasto para o ano 2021: 
 

 
 
 
- O 10.12.2020, ACSUG formalizou a contratación, coa empresa Centro de Observación y Teledetección 

Espacial SAU; do servizo de recollida de información, gravación e depuración da enquisa da inserción 
laboral das persoas tituladas no Sistema universitario de Galicia 2014-2015. 
 

A prestación do servizo se realizará no ano 2021 polo que ACSUG realizou unha reserva de crédito e 
compromiso de gasto para o ano 2021: 
 

 
 
 
 
5.- INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO 
 
5.1.- Proceso de xestión 
 
A) Dereitos orzamentarios recoñecidos netos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANUALIDADE IMPORTE

2021 214,60 
2022 257,52 
2023 257,52 
2024 42,92 

ANUALIDADE IMPORTE

2021 9.044,75 
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A.1) Dereitos orzamentarios recoñecidos  
 

 
 
 
B) Recadación neta 
 

 
 
No exercicio 2020 non se produciron cancelacións de dereitos. 
 
 
 
5.2.- Devolucións de ingresos 
 
No exercicio 2020 producíronse devolucións de ingresos, por importe de 79,68 euros, como consecuencia 
da estimación de solicitudes de devolución de pagamento de taxas por servizos administrativos, polo que 
se anularon as liquidacións correspondentes e procedeuse a súa devolución. 
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5.3.- Transferencias e subvencións recibidas 
 
- O día 01.01.2016 entrou en vigor o Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020. Este plan 

establece unha achega para o mantemento de ACSUG que é transferida pola Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade: 

 

 
 
- O día 08.01.2018 ACSUG asinou un acordo co European Quality Assurance Register for Higher 

Education (EQAR) para a participación de ACSUG no Proxecto Database of External Quality Assurance 
Result (DEQAR) cofinanciado pola Comisión Europea. No exercicio 2020, ACSUG recibiu a seguinte 
subvención: 

 

 
 
 
 
5.4.- Taxas, prezos e outros ingresos 
 
 Taxas por servizos administrativos 

 

Os ingresos netos por taxas deste exercicio ascenderon a 14.608,91 euros. 
 

 Reintegros por operacións correntes 
 

Recoñeceuse un ingreso, por importe de 1.813,97 euros, polo reintegro dunha operación corrente do 
exercicio 2019. 
 

 Outros ingresos 
 

No exercicio 2020, ACSUG recoñeceu ingresos por importe total de 76.986,29 euros por servizos 
prestados a diferentes entidades: 

 
- Colaboración na implantación do Programa Docentia de apoio á avaliación da actividade docente do 

profesorado universitario na Universidade da Coruña. Os ingresos recoñecidos alcanzaron o importe 
de 31.785,88 euros.  
 

- Colaboración coa Subdirección Xeral de Cooperación Exterior na avaliación previa á concesión de 
subvencións para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de 
investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento, no marco da Axenda 2030, que 
executarán os grupos e centros de investigación das universidades galegas [PR815A]. Os ingresos 
recoñecidos alcanzaron o importe de 2.202,00 euros.  
 

- Colaboración coa Axencia Galega de Innovación na avaliación de solicitudes de axudas de apoio á 
etapa de formación predoutoral e de axudas para a consolidación e estruturación de unidades de 
investigación competitivas. As contraprestacións alcanzaron o importe de 14.646,08 euros. 
 

- Avaliación de méritos do persoal investigador da Universidad de Oviedo. Os ingresos recoñecidos 
alcanzaron o importe de 10.016,56 euros.  

TRANSFENCIAS RECIBIDAS IMP. CONCEDIDO IMP. CONCEDIDO IMP. LIQUIDADO IMP. CONCEDIDO
PDTE. DE LIQUIDAR NO EXERCICIO NO EXERCICIO PDTE. DE LIQUIDAR

01.01.2020 31.12.2020

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 0,00 1.251.625,00 1.251.625,00 0,00 

TOTAL 0,00 1.251.625,00 1.251.625,00 0,00 
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- Avaliación de centros universitarios da Universidad de San Martín de Porres (Perú). Os ingresos 

recoñecidos alcanzaron o importe de 15.091,44 euros.  
 

- Avaliación de centros universitarios da UniversidadAnáhuac de Cancún (México). Os ingresos 
recoñecidos alcanzaron o importe de 3.244,33 euros.  

 
 
 
5.5.- Aplicación do remanente de tesouraría 
 
ACSUG non incorporou o remanente de tesouraría a 31.12.2019 (898.037,88 euros) ao orzamento do 
exercicio 2020. 
 
 
 
5.6.- Dereitos a cobrar de orzamentos pechados 
 
Evolución durante o exercicio 2020 dos dereitos a cobrar de exercicios anteriores:  
 

 
 
 
 
5.7.- Desenvolvemento dos compromisos de ingreso 
 

 
 
Dos compromisos de ingresos pendentes de realizar a 31.12.2020, no concepto de ingresos diversos, 
ACSUG desenvolveu actividades no ano 2020 cun gasto executado de 10.252,67 euros. 
 
 
 
6.- GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO 
 
No presente exercicio non é de aplicación esta información para ACSUG. 
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7.- INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO 
 
7.1.- Inmobilizado inmaterial 
 
Información sobre as variacións (altas e baixas) do inmobilizado inmaterial producidas durante o exercicio 
2020: 
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7.2.- Inmobilizado material 
 
Información sobre as variacións (altas e baixas) do inmobilizado material producidas durante o exercicio 
2020: 
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8.- INFORMACIÓN SOBRE OS INVESTIMENTOS REAIS 
 
No presente exercicio non é de aplicación esta información para ACSUG. 
 
 
 
9.- INFORMACIÓN SOBRE O ENDEBEDAMENTO 
 
No presente exercicio non é de aplicación esta información para ACSUG. 
 
 
 
10.- EXISTENCIAS 
 
Non é de aplicación esta información para ACSUG. 
 
 
 
11.- OUTRA INFORMACIÓN 
 
- Proposta de distribución do resultado económico:  
 

 O resultado do exercicio é unha magnitude contable que ten a súa orixe nos diferentes criterios de 
imputación aplicables ás partidas de ingresos e gastos, por mandato imperativo do PXCP; así como do 
hipotético exceso ou non aplicación das subvencións e transferencias aos seus correspondentes 
capítulos orzamentarios. 

 

 Os 303.162,89 euros (aforro) que constitúen o resultado do exercicio 2020 destínanse a aumentar a 
conta de patrimonio. 

 
 
 
12.- BASES DE PRESENTACIÓN E NORMAS DE VALORACIÓN 
 
12.1.- Bases de presentación das contas anuais 
 
- Imaxe fiel 

 

 As contas anuais foron formuladas polo director de ACSUG e someteranse á consideración do Consello 
Reitor para a súa aprobación. Preparáronse a partir dos rexistros contables de ACSUG e preséntanse de 
acordo co Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia (PXCPG)2, de forma que mostran a imaxe fiel 
do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico-patrimonial e da execución do 
orzamento de ACSUG.  

 
O PXCPG, aplicado na elaboración destas contas anuais, aprobouse por Orde do conselleiro de Economía 
e Facenda de 28 de novembro de 2001, sendo de aplicación a partir do 01.01.2002.  
 

- Principios contables aplicados 
 

Para a elaboración das contas anuais seguíronse os principios contables establecidos na parte primeira 
do PXCPG, aplicando as normas de valoración que os desenvolven e que se detallan no apartado 12.2 
desta memoria. 
 

                                                           
2 Non é de aplicación o Plan Xeral de Contabilidade Pública, aprobado pola OrdenEHA/1037/2010 do Ministerio de Economía e 

Facenda, de 13 de abril, porque as competencias sobre o Plan de contabilidade pública de Galicia correspóndenlle ao Conselleiro 
de Economía e Facenda (artigo 111 do  Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia). 
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- Comparación da información 
 

As cifras do exercicio 2020, preséntanse comparativamente coas do exercicio anterior, cumprindo co 
principio de uniformidade. 
 
 

12.2.- Normas de valoración 
 
As normas de valoración desenvolven os principios contables, contendo os criterios e regras de aplicación 
a operacións ou feitos económicos, así como a diversos elementos patrimoniais. 
 
As principais normas de valoración empregadas por ACSUG na elaboración das contas anuais do exercicio 
2020, de acordo co establecido na parte quinta do PXCPG, foron as seguintes: 
 
- Inmobilizacións inmateriais 

 

Corresponden, fundamentalmente, a aplicacións informáticas que se atopan valoradas polo seu prezo 
de adquisición e que se amortizan linealmente nun período de tres anos. 
 

- Inmobilizacións materiais 
 

Figuran rexistradas polo seu prezo de adquisición ou custo de produción, amortizándose de acordo cos 
criterios que se indican máis adiante, e considerando, no seu caso, as correccións valorativas que deban 
efectuarse de producirse diminucións de valor de carácter irreversible. 
 
Os custos de ampliación, modernización ou melloras que representan un aumento da produtividade, 
capacidade ou eficiencia, ou un alargamento da vida útil dos bens, capitalízanse como maior custo dos 
mesmos. 
 
O inmobilizado material amortízase seguindo o método lineal, estimando un valor residual nulo, 
distribuíndo o custo dos activos entre os anos de vida útil estimada, segundo o seguinte cadro: 
 

 
 
Os gastos de conservación e mantemento cárganse á conta de perdas e ganancias do exercicio no que 
se incorren. 
 

- Débedas 
 

As débedas contabilízanse polo seu valor de reembolso. No seu caso, a diferenza entre este valor e a 

 criterio financeiro. 
 

- Clasificación a corto e longo prazo 
 

A clasificación entre corto e longo prazo realizase tendo en conta o prazo previsto para o vencemento, 
venta ou cancelación das obrigas e dereitos de ACSUG. 
 
Considérase longo prazo cando é superior a un ano contado a partir da data de peche do exercicio. 
 

- Ingresos e gastos 
 

A imputación temporal dos ingresos e gastos efectúase en función da corrente real de bens e servizos 
que os mesmos representan, con independencia do momento en que se produza a corrente monetaria 
ou financeira derivada deles. 
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Os gastos e ingresos que aparezan da execución do orzamento impútanse cando, de acordo co 
procedemento establecido en cada caso, se diten os correspondentes actos administrativos.  
 
De acordo coa normativa contable aplicable, as transferencias e subvencións recibidas, sexan correntes 
ou de capital abóanse a resultados no momento no que se reciben. 

 
 
 
Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2021 
 
O director de ACSUG 
J. Eduardo López Pereira 
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