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I. INTRODUCIÓN 
 
Antecedentes da fiscalización 
 
1.1. O Consello de Contas, por acordo do 19.12.2003 aprobou o programa anual de traballo 
para o ano 2004 correspondente á fiscalización selectiva do exercicio 2002, no que se 
contempla a realización, a iniciativa do propio Consello, das actuacións relativas á Academia 
Galega de Seguridade (AGS). 
 
As directrices técnicas ás que debe suxeitarse a fiscalización foron incluídas no programa 
aprobado polo pleno. 
 
 
Descrición do organismo autónomo 
 
Creación, natureza xurídica e organización 
 
1.2. A Academia Galega de Seguridade é un organismo autónomo de carácter administrativo 
adscrito organicamente á Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local. Foi creado 
pola Lei 4/1992, do 9 de abril, co fin de dar formación, para o seu ingreso e promoción 
interna, aos corpos de policía autonómica e de policías locais. A Academia ten personalidade 
xurídica e patrimonio propios e actúa con plena autonomía funcional para o cumprimento dos 
seus fins. 
 
 
1.3. O Consello rector, máximo órgano de dirección da Academia, estabelece as directrices do 
seu plano de actividades e elabora o anteproxecto de orzamento anual. Está composto por 21 
membros e un secretario, actuando como presidente o conselleiro de Xustiza, Interior e 
Administración Local, como vicepresidente o director xeral de Administración local, e como 
vocais representantes da Xunta de Galicia, dos concellos galegos, dos membros das policías 
locais galegas, do profesorado da Academia, e das agrupacións de voluntarios civís. 
 
 
1.4. Baixo a dependencia do director xeral, que actúa como órgano persoal executivo, a 
Academia conta cunha secretaría e tres servizos administrativos: o de formación; o de 
estudios e publicacións; e o económico-administrativo. 
 
 
Obxecto social e obxectivos 
 
1.5. Segundo a súa lei de creación, son fins da Academia, entre outros: 
 
- A realización dos cursos que se estabelezan para o ingreso e a promoción interna ás distintas 
escalas dos corpos de policía autonómica e de policías locais. 
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- Investigar, estudiar e divulgar materias de documentación relativas á policía e seguridade 
cidadá, tendentes a facilitar aos concellos os medios de coñecemento e información precisos 
para unha mellor execución dos servizos específicos das policías locais. 
 
- Organizar, na propia sede da Academia ou en colaboración cos concellos e deputacións, 
cursos de preparación e formación de corpos de funcionarios ou voluntariado para as tarefas 
de extinción e prevención de incendios e protección civil. 
 
- Impartir os cursos de formación que se estabelezan para os membros dos corpos de 
bombeiros daqueles concellos cos que se formalice o correspondente convenio de 
colaboración. 
 
- Calquera outras funcións que se lle asignen regulamentariamente. 
 
 
Normativa aplicábel e sistema contábel 
 
1.6. A Academia, como organismo autónomo de carácter administrativo, réxese pola 
normativa común aplicábel á Administración Pública. 
 
Como normas específicas, tamén será de aplicación: 
 
- Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade. 
 
- Lei 3/1992, do 23 de marzo, de coordinación das policías locais. 
 
- Lei 4/1992, do 9 de abril, de creación da Academia. 
 
- Decreto 56/2000, do 3 de marzo, de actuación e coordinación de voluntarios, agrupacións de 
voluntarios e entidades colaboradoras en materia de protección civil de Galicia. 
 
- Decreto 204/2000, do 21 de xullo, que refunde a normativa vixente en materia de 
coordinación das policías locais. 
 
- Orde do 5 de xullo de 1995 pola que se aproba o regulamento de réxime interior da 
Academia. 
 
 
1.7. O seu réxime orzamentario é, con carácter xeral, o estabelecido para o sector público, 
gozando do mesmo tratamento fiscal que a Xunta de Galicia por ser un ente organicamente 
adscrito á Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local. A súa contabilidade segue 
no exercicio fiscalizado as previsións da instrución provisional de contabilidade dos 
organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia, non aplicábel desde o 1 de 
xaneiro de 2002. 
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Control interno 
 
1.8. O control interno da actividade económico-financeira da Academia exérceo a 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a través da Intervención Delegada da 
Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local. Non se realizou ningún exame 
específico para o exercicio 2002. 
 
 
 
II. OBXECTIVOS, ALCANCE E LIMITACIÓNS 
 
Obxectivos xeral e específicos 
 
2.1. O obxectivo xeral da fiscalización foi comprobar se os actos da xestión económico-
financeira correspondentes ao exercicio 2002 se adecuaron ás normas e procedementos 
legalmente estabelecidos, analizando a consecución dos obxectivos perseguidos polo 
Organismo. 
 
 
2.2. Os obxectivos específicos foron os seguintes: 
 

 Sobre a execución dos orzamentos: Analizar a súa execución e liquidación comprobando se 
o resultado e o remanente de tesourería a fin do exercicio son correctos. 
 

 Respecto da avaliación do cumprimento da legalidade: Verificar se o Organismo se 
axustou á normativa vixente na súa actividade contractual para a consecución dos seus fins. 
 

 Planificación da actividade: Verificar o grao de eficacia e eficiencia da Academia na 
xestión dos recursos asignados. Comprobar se as actividades realizadas responden a unha 
planificación previa que recolla as necesidades formativas existentes tanto da policía local e 
nacional adscrita como de protección civil. 
 
 
Alcance 
 
2.3. A fiscalización refírese ao exercicio 2002. Non obstante, ao ser a primeira vez que se 
fiscaliza o Organismo por este Consello de Contas, o traballo esténdese até o exercicio 1993 
en que comezou a súa actividade. 
 
As probas de cumprimento e substantivas realizadas foron aquelas que de forma selectiva se 
consideraron necesarias para obter evidencia suficiente e adecuada, co obxectivo de conseguir 
unha base razoábel que permita manifestar as conclusións que se desprenden do traballo 
realizado sobre a información económico-financeira e os preceptos legais que lle son de 
aplicación. 
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Limitacións 
 
2.4. A Academia Galega de Seguridade carece dun inventario detallado co edificio e os 
elementos que compoñen o seu inmobilizado, non podendo obter evidencia sobre o seu valor 
patrimonial. Tampouco formula nas súas contas anuais un balance de situación que inclúa 
estes bens nin a conta do resultado económico-patrimonial dos sucesivos exercicios desde a 
súa creación en 1993. Polo demais, tanto os responsábeis do organismo fiscalizado como o 
persoal do mesmo prestaron toda a colaboración requirida para a correcta execución dos 
traballos. 
 
 
 
III. LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA 
 
Consideracións xerais 
 
3.1. A Academia presenta a seguinte liquidación do orzamento do exercicio 2002: 
 
Ingresos 
 

Concepto Dereitos recoñecidos 
Taxas por servizos administrativos 25,45 
Prezos privados (venda uniformes) 583,59 
Transferencias Xunta de Galicia 1.666.815,50 
Xuros c/bancarias 3.378,65 
Concesións administrativas (cafetería) 6.727,71 
Outros ingresos patrimoniais (piscina) 1.990,64 

Total 1.679.521,54 
 
Gastos 
 

Concepto Obrigas recoñecidas 
Remuneracións do persoal 545.965,29 
Gastos en bens correntes e servizos 1.067.101,33 
Transferencias á Xunta (devol. remanente) 97.653,64 

Total 1.710.720,26 
 
 
O resultado orzamentario do exercicio arroxou un déficit de 31.198,72 euros (5.191.030 
pesetas). 
 
O remanente de tesourería do exercicio 2002 foi o seguinte: 
 

Concepto Importe  
Dereitos pendentes de cobro                       4.657,50 
Obrigas pendentes de pago (84.659,69) 
Fondos líquidos (Caixanova)                   146.457,07 

Total                     66.454,88 
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O saldo debedor, correspondente a transferencias da Xunta de Galicia para pago de nóminas, 
foi cobrado en xaneiro de 2003, mentres que o saldo acredor corresponde a facturas recibidas 
a finais de decembro de 2002 que foron aboadas en xaneiro de 2003, así como ás retencións 
realizadas aos traballadores en concepto de IRPF e seguridade social, ingresadas no 2003. 
 
 
3.2. En xuño de 2002 a Academia transfire á Xunta de Galicia 97.653,64 euros en concepto de 
devolución do remanente de tesourería non afectado resultante da liquidación do exercicio 
2001 co obxecto de dar cumprimento ao previsto na Lei 4/2000, do 27 de decembro, de 
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2001. Na análise deste 
procedemento e na determinación da contía do remanente non se observan incidencias. 
 
 
Remuneracións do persoal 
 
3.3. A 31.12.2002 prestan servizos na Academia Galega de Seguridade un total de 20 
traballadores -19 funcionarios e 1 laboral-. O importe das obrigas recoñecidas no exercicio 
2002 en concepto de retribucións do persoal foi o seguinte: 
 

Artigo Concepto Obrigas 
10 Altos cargos 49.538,00
12 Remuneración funcionarios 382.549,79
13 Persoal laboral 25.988,20
15 Incentivos ao rendemento 4.657,50
16 Seguridade social 83.231,80

  Total 545.965,29
 
 
O gasto por importe de 4.657,50 euros en concepto de incentivos ao rendemento corresponde 
ao fondo destinado á mellora e modernización dos servizos públicos contido na Lei 2/2002, 
do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002. 
Abóase en xaneiro de 2003 de forma lineal entre os traballadores da Academia. 
 
 
3.4. A pesar de que o cadro de persoal da Academia permanece invariábel desde os últimos 
seis anos, o orzamento inicial para gastos de persoal difire substancialmente dos gastos 
executados no exercicio, arrastrando unha orzamentación inicial en base á configuración do 
cadro de persoal prevista inicialmente, sen ter en conta o realmente existente, o que pon de 
manifesto unha falta de rigor na confección do proxecto de orzamento de gastos da Academia: 
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Concepto 
Importe 
previsto 

Importe 
real 

Soldos grupo A 115.351 43.826
Soldos grupo B --- 12.495
Soldos grupo C 9.113 36.991
Soldos grupo D 51.967 56.643
Soldos grupo E 13.514 13.397

Total 189.945 163.352
 
 
3.5. Na análise dos gastos de persoal, retribucións e retencións practicadas non se observan 
incidencias. A Academia contabiliza e aboa as nóminas adecuadamente. Na actualidade, a 
estrutura do cadro de persoal é axeitado para as actividades que realiza, estando definidas as 
funcións e responsabilidades de cada posto de traballo. A Academia non aboa horas 
extraordinarias nin gratificacións de ningún tipo aos seus traballadores. 
 
 
Gastos en bens correntes e servizos 
 
3.6. No exercicio 2002 a Academia imputou gastos por este concepto por un total de 
1.067.101,33 euros (177.551.000 pesetas), co seguinte detalle: 
 

Artigo Concepto Obrigas recoñecidas 
21 Conservación e reparación 39.949,05 
22 Material, subministración e outros 1.021.144,80 
23 Indemnizacións por servizos 6.007,48 

  Total 1.067.101,33 
 
 
3.7. O apartado relativo a conservación e reparación inclúe os gastos de mantemento das súas 
instalacións, entre os que destacan, no 2002, a reparación das videocámaras exteriores de 
seguridade, o mantemento de extintores de incendios, de instalacións de auga quente, 
calefacción e aire acondicionado, así como do equipo de reprografía. O resultado da 
fiscalización, que abarcou o 100% do gasto, foi correcto; existen expedientes para cada 
concepto de gasto, conteñen os documentos e facturas soporte e contabilízanse 
adecuadamente segundo a natureza do gasto. 
 
 
3.8. A composición do saldo do artigo 22, relativo aos gastos por adquisición de material, 
subministracións e outros, é o seguinte: 
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Concepto Importe 

Cursos de formación 556.130,78
Seguridade 208.335,60
Limpeza e aseo 89.266,50
Enerxía eléctrica 41.073,87
Outros (xardinería, cociña, ...) 28.519,42
Estudios e traballos técnicos 26.296,91
Combustíbeis 20.318,15
Outras subministracións (gastos menores) 13.382,65
Telefónicas 11.264,00
Resto (partidas varias) 26.556,92

Total 1.021.144,80
 
 
3.9. A conta “Cursos de formación”, a de maior saldo do citado artigo 22, contén o pago de 
profesores, titorías, gastos de manutención dos alumnos, gastos de imprenta de cada curso, así 
como material didáctico e de prácticas. Todos os xustificantes de gastos de cada curso 
encóntranse arquivados no seu expediente individual, que contén, ademais da folla resumo 
explicativa dos mesmos, as facturas e documentos soporte conformados pola dirección da 
Academia. 
 
 
3.10. A selección do profesorado vénse realizando directamente pola dirección do centro, 
atendendo á cualificación profesional daquel e á súa experiencia segundo as características 
concretas de cada materia. Para esta selección, realizada conxuntamente co xefe de servizo de 
formación, tense en conta a valoración obtida polos profesores en anteriores cursos, quedando 
constancia nos respectivos expedientes de gasto. 
 
As retribucións aboadas por este concepto no exercicio auditado foron de 48 euros por hora de 
clase (8.000 pesetas), en base á instrución da dirección da Academia, conformada pola 
Consellería de Economía e Facenda, que estabelece o aboamento de 48 até 72 euros por hora 
de clase, atendendo ao grao de especialización, dificultade e lugar de procedencia do docente. 
Este importe permanece invariábel desde o inicio de actividades da Academia no exercicio 
1993, sendo inferior ao aboado por outras academias do sector. 
 
 
3.11. A Academia Galega de Seguridade non conta con profesores no seu cadro de persoal, 
tendo estes polo tanto a condición de colaboradores temporais. Da nosa análise despréndese 
que estes profesores prestan na maioría dos casos servizos no ámbito da Comunidade 
Autónoma como policías locais, funcionarios da Administración ou profesores universitarios. 
En todos os casos respéctase o límite de 75 horas anuais, así como o non superar por este 
concepto o 25% das retribucións anuais que correspondan ao profesor polo seu posto de 
traballo principal, segundo declaración que se adxunta aos expedientes, tal e como dispón o 
Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo. 
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3.12. No exercicio 2002 prestou servizos de maneira ininterrompida na Academia un 
traballador da empresa GRUPO CLAVE CONSULTORES S.A. mediante un contrato para a 
prestación de servizos complementarios de apoio e auxilio á docencia dos cursos, xornadas e 
seminarios. Esta empresa, seleccionada tras un procedemento negociado con outras empresas 
do ramo, facturou no exercicio auditado un total de 29.726 euros (4.946.000 pesetas). Este 
gasto impútase aos distintos cursos segundo o grao de participación nos mesmos. 
 
 
3.13. Os contratos de servizos con maior saldo no exercicio 2002 foron os seguintes: 
 

Empresa Servizo Importe 
Grupo CETTSA Seguridade S.A. Seguridade 208.335 
Symatel S.L. Limpeza e aseo 89.266 
Coserpont S.L. Comedor 36.315 
Instalacións Lagos S.L. Mantemento 28.402 
Gráficas Sampar S.L. Imprenta 26.454 
Xardinería Fandiño Xardinería 18.781 

 
 
Da fiscalización da totalidade destes expedientes de gasto despréndese que a Academia 
respecta nas súas relacións contractuais cos distintos subministradores os requisitos 
estabelecidos na Lei de Contratos das Administracións Públicas vixente, á que, como 
organismo autónomo, está suxeita. Todos os gastos están xustificados co oportuno contrato e 
factura, contabilizándose no exercicio do seu devengo. Os servizos de comedor para os 
alumnos internos no centro préstaos a empresa concesionaria da xestión e explotación do 
servizo de cafetería e comedor nas propias instalacións da Academia, ao prezo adxudicado. 
 
 
Ingresos 
 
3.14. A Academia Galega de Seguridade ingresou no exercicio 2002 un total de 1.679.521,54 
euros (279.448.871 pesetas), dos cales 1.666.815,50 euros corresponden a transferencias da 
Dirección Xeral de Interior e Protección civil, dependente da Consellería de Xustiza, Interior 
e Administración Local, o que representa o 99,2% do total. O resto de ingresos obtense polas 
concesións de uso da piscina climatizada e da cafetería, que tras os correspondentes concursos 
se adxudicaron ás empresas GAIA XESTIÓN DEPORTIVA S.L. e COSERPONT S.L., 
respectivamente. No exercicio 2002 a Academia ingresou por estes conceptos 1.990,64 euros 
e 6.727,71 euros, respectivamente. Non se percibe ningún ingreso dos asistentes aos cursos 
nin dos distintos concellos beneficiarios de tales actividades formativas, o que supón, ante a 
ausencia doutros ingresos atípicos, a total suxeición das actividades a realizar en función das 
transferencias recibidas da Xunta. 
 
 
3.15. Tal e como sinalamos anteriormente, as instalacións nas que desenvolve as súas 
actividades a Academia son de titularidade autonómica. Resulta irregular a concesión da 
explotación a título lucrativo dos servizos de cafetería-comedor e da piscina, xa que non ten 
competencias para outorgar concesións sobre bens dos que non ten a súa titularidade. 
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Balance de situación. Conta do resultado económico-patrimonial 
 
3.16. Segundo o artigo primeiro da Lei 4/1992, do 9 de abril, de creación da Academia, esta 
disporá, para o cumprimento dos seus fins, de patrimonio propio, autonomía funcional e plena 
capacidade de obrar, actuando de acordo coa normativa autonómica aplicábel ás entidades 
autónomas. 
 
A Academia non presenta un inventario nin un balance que recollan os saldos das súas 
inmobilizacións materiais e inmateriais, o que imposibilita emitir unha opinión sobre a 
correcta salvagarda dos seus activos. Tampouco presenta a conta do resultado patrimonial, 
que inclúe o aforro ou desaforro do exercicio, nin unha memoria que amplíe e comente a 
información anterior. A Academia non formula as súas contas anuais segundo o estabelecido 
no plano xeral de contabilidade pública de Galicia, aplicábel desde o 1 de xaneiro de 2002 -
entre outras entidades-, aos organismos autónomos, o que dificulta emitir unha opinión sobre 
a súa situación económica e financeira. 
 
 
3.17. A Academia non dispón de ningunha documentación que acredite a adscrición do 
edificio e as instalacións por parte da Consellería de Xustiza para a realización das súas 
actividades. A pesar da súa condición de organismo autónomo, a Academia non conta con 
patrimonio propio nin tivo desde a súa creación dotacións orzamentarias no capítulo VI de 
gastos -investimentos reais- que posibilite a adquisición de material inventariábel para a 
realización das súas actividades, dependendo neste aspecto das compras realizadas con esta 
finalidade pola Consellería de Xustiza. A ausencia dun inventario destes bens imposibilita 
cuantificar o patrimonio do que dispón ao seu servizo. 
 
 
 
IV. ACTIVIDADE DO ORGANISMO 
 
Planificación da actividade 
 
4.1. Tal e como se expuxo anteriormente neste informe, as actividades da Academia abarcan a 
formación policial, a formación de protección civil e a de bombeiros. Tras unha análise das 
necesidades existentes na que participan a Administración local e os responsábeis de áreas de 
protección civil, as actividades concrétanse nun plano anual que presenta o director da 
Academia Galega de Seguridade aos demais membros do Consello rector para o seu estudio, 
debate e, se procede, aprobación. 
 
O plano de actividades para o ano 2002, aprobado por unanimidade na reunión do Consello 
rector de data 18 de xaneiro de 2002, contempla un total de 129 actividades. As súas 
principais liñas son as seguintes: 
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 Formación policial: programáronse un total de 39 cursos e seis xornadas técnicas, que 
seguiron en termos xerais as pautas e contidos de programas anteriores. A súa distribución foi 
a seguinte: dous cursos de carácter selectivo para gardas da policía local de novo acceso; un 
para auxiliares de policía local; un para mandos desta policía; un curso para promoción de 
corpos do grupo D ao C da policía local; outro de reciclaxe de policías locais dos diferentes 
concellos galegos; e 33 cursos de actuación e especialización, tanto para estes policías como 
para a policía nacional adscrita á Comunidade Autónoma. 
 

 Formación en protección civil: programáronse un total de 77 cursos, 4 seminarios e dúas 
xornadas. Destes cursos, 23 foron de nivel básico, nos que se imparten os coñecementos 
mínimos para o correcto desenvolvemento das actividades para os membros de nova 
incorporación; 49 cursos foron de segundo nivel ou nivel operativo, para os compoñentes das 
distintas seccións ou grupos operativos das asociacións ou agrupacións de voluntarios; catro, 
de terceiro nivel ou de especialidade para a obtención de titulación oficial en determinadas 
actividades do segundo nivel; e un curso de formación superior para persoal técnico de 
protección civil da Administración autonómica e local, así como para responsábeis de 
agrupacións de voluntarios. 
 

 Formación de bombeiros: programouse un curso de formación básica para bombeiros de 
novo ingreso. 
 
Os cursos de formación policial impártense maioritariamente nas propias instalacións da 
Academia, mentres que os correspondentes a protección civil realízanse de maneira 
descentralizada no caso dos dous primeiros niveis e na Academia os que son de especialidade 
e de formación superior. 
 
 
Actividade en materia de cursos, seminarios e xornadas 
 
4.2. A Academia realizou no exercicio 2002 un total de 112 actividades das 129 previstas 
inicialmente, o que supón un índice de execución dun 87% cun total de 8.008 horas lectivas 
impartidas fronte ás 7.243 inicialmente previstas, o que supón un índice do 110%. O número 
de asistentes a estas actividades en 2002 foi de 3.720 fronte a 7.356 solicitudes o que supón 
un incremento de alumnos respecto ao exercicio 2001 (3.300 asistentes) pero unha importante 
diminución dos habidos en anos anteriores. Esta diminución de alumnos e cursos impartidos, 
fronte ao progresivo aumento das horas lectivas, supón un cambio na liña de actuación da 
Academia, na que prima actualmente a calidade e especialidade das ensinanzas que imparte 
fronte á cantidade de actividades que asumiu nos primeiros anos desde a súa creación. Debe 
terse en conta tamén que as actividades que realiza a Academia nesta materia están limitadas 
ao orzamento asignado inicialmente, que ano tras ano resulta insuficiente, necesitando 
transferir crédito doutras partidas. 
 
 
4.3. A Academia non dispón dun sistema contábel detallado que permita coñecer, de maneira 
directa, o custo de cada curso. No anteproxecto do orzamento anual presentado para a súa 
aprobación á Consellería de Xustiza tampouco figura o detalle do importe solicitado. Por 
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outro lado, a ausencia dun inventario de bens, coa súa valoración, impide imputar os gastos de 
amortización dos mesmos como maior custo das actividades que realiza. 
 
Porén, dispón dun expediente por cada curso realizado no que se detallan a totalidade dos 
gastos incorridos no mesmo, ademais do contido do curso, os profesores e a relación de 
alumnos. Segundo a análise efectuada por este Consello de Contas, sen ter en conta os custos 
incorridos por depreciación do inmobilizado, o custo medio para os cursos básicos de policía 
local ascendeu a 2.400 euros (400.000 pesetas), importe que ascende a 2.700 euros (450.000 
pesetas) para os cursos de promoción interna. O gasto incorrido en cada curso non ten 
incidencia na matrícula dos mesmos ao ser todos eles de carácter gratuíto, correndo a conta da 
Academia a totalidade do seu financiamento. 
 
Respecto aos cursos de protección civil, que se realizan maioritariamente de maneira 
descentralizada, non foi posíbel valorar o seu custo ao estar financiados parcialmente polos 
distintos concellos, que asumen os gastos distintos ao pago do profesorado. En termos xerais, 
a actividade da Academia está en función directa da evolución orzamentaria, sobre todo tendo 
en conta que o pago ao profesorado non experimentou ningunha variación desde o inicio de 
actividades. 
 
 
4.4. En virtude do disposto no artigo 23 da vixente Lei 3/1992, de 23 de marzo, de 
coordinación das policías locais de Galicia, a Academia é a encargada de impartir o 
preceptivo curso de formación teórico-práctico para o ingreso nos corpos de policía local. 
Esta mesma lei reserva á Academia a competencia para impartir cursos selectivos para 
promocionar aos membros das policías locais, así como formar aos axentes auxiliares. Tamén, 
segundo o Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación e actuacións 
relativas a protección civil, corresponde á Academia a formación deste persoal voluntario, en 
todos os niveis. 
 
Para levar a cabo estas actuacións, a Academia conta cunhas instalacións con 100.000 m2 de 
terreo no Concello da Estrada que inclúen, ademais das aulas, laboratorio, biblioteca, 
ximnasio, galería de tiro e piscina, unha residencia con capacidade para 120 persoas repartidas 
en 40 habitacións. Porén, ao contrario que as demais academias públicas de seguridade 
existentes no Estado, carece de instalacións polideportivas cubertas para uso fóra do horario 
de clases polos alumnos internos, que se ven obrigados a abandonar as súas instalacións ante a 
imposibilidade de ocupar os seus ratos de ocio en actividades complementarias á súa 
formación. Este feito vén provocando continuas queixas entre os alumnos, que propoñen 
como alternativa a construcción de instalacións polideportivas cubertas. 
 
 
4.5. A Academia dispón de mecanismos, aprobados polo seu Consello rector, para coñecer o 
grao de eficacia e idoneidade dos cursos que realiza mediante a valoración polos propios 
alumnos sobre os profesores e as ensinanzas impartidas, e requirindo tamén información en 
tal sentido das unidades receptoras dos alumnos. Do exame realizado por este Consello de 
Contas despréndese que, en termos xerais, a valoración do alumnado é positiva tanto en 
cursos de protección civil como de policía local, alcanzando a valoración máis alta para os 
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cursos de reciclaxe de policías, que admiten que as ensinanzas adquiridas reforzarán a súa 
comprensión e actitude ante os problemas de seguridade con que se enfrontan diariamente. 
Non ocorre o mesmo coa petición de información que realiza a Academia aos distintos 
concellos. Mentres que a valoración do grao de aprendizaxe do alumnado polas agrupacións e 
asociacións de voluntarios é positiva, a maioría dos concellos non contestan a estes 
requirimentos e os sindicatos e xefes de policía locais contestan minoritariamente, ao 
considerar unha disfunción a obrigatoriedade de centralizar estes cursos na Academia como 
único centro oficial de formación de policías da Comunidade Autónoma, o que supón a 
desaparición das academias de policías municipais e, segundo eles, unha perda de autonomía 
municipal, máxime ao estar obrigados os concellos a aboar aos aspirantes de policía as súas 
retribucións como funcionarios en prácticas durante o período do curso. Votouse en falta un 
convenio marco en materia de formación entre a Academia Galega de Seguridade e as 
anteriores academias de policía municipais que determine o compromiso dos concellos nestas 
actividades. 
 
 
Formación policial 
 
4.6. Dentro do apartado específico de formación da policía local, no exercicio 2002 
desenvolvéronse 32 cursos, cun total de 511 horas lectivas e unha participación de 845 
alumnos. 
 

 Cursos de formación básica de policía local: teñen como fin dotar aos policías que acaban 
de superar as correspondentes probas de oposición nos distintos concellos dunha formación 
teórico-práctica que complemente os coñecementos xa adquiridos e os capacite para o 
posterior desempeño da súa actividade profesional. 
 
Trátase de cursos impartidos, na súa parte teórica, na propia Academia en réxime de 
internado, cunha duración de nove meses, seis para formación teórica e tres para prácticas, 
que se desenvolven nos respectivos concellos de procedencia. O temario abarca seis módulos 
nos que se agrupan materias de distintas áreas, como dereito (constitucional, penal, procesal e 
administrativo), informática, armamento, educación física, psicoloxía aplicada á función 
policial, xeográfica e historia de Galicia, e tráfico. No exercicio 2002 impartíronse cinco 
cursos, formándose un total de 130 policías locais. 
 

 Cursos para mandos da policía local: teñen como obxectivo conseguir unha formación 
multidisciplinar para aqueles policías locais que accederon á categoría de cabo, tanto por 
oposición libre como por promoción interna, nos seus respectivos concellos. Impartiuse un 
curso, ao que asistiron oito cabos de policía local, cunha duración de tres meses (400 horas 
lectivas). 
 

 Cursos para auxiliares da policía local: dunha semana de duración (40 horas), van 
dirixidos ao persoal contratado polos concellos para desenvolver esta función durante a 
temporada de verán. No exercicio 2002 impartíronse tres cursos, obtendo o correspondente 
diploma un total de 115 alumnos. 
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 Cursos de reciclaxe: trátase de cursos de 180 horas lectivas dirixidos a policías locais que 
non ingresaran no corpo a través da Academia, para recibir formación complementaria que 
lles sexa útil para o seu desempeño profesional. No exercicio 2002 diplomáronse 12 policías. 
 

 Cursos de dispensa de grao: son cursos de 300 horas -100 de carácter presencial e 200 a 
distancia-, para poder promocionar, con dispensa de grao do requisito de titulación, aqueles 
policías locais que non ingresaran no corpo da policía local a través da Academia. O curso 
celebrado en 2002, no que se diplomaron sete efectivos, serviu para promocionar do grupo D 
ao C. 
 

 Cursos de especialización: tratan sobre temas concretos e serven para actualizar os 
coñecementos dos policías para facilitar a súa actividade profesional. Van dirixidos aos 
policías locais de Galicia e aos membros da unidade do corpo nacional de policía adscrita á 
Comunidade Autónoma. Celebráronse 21 cursos, o que supón un incremento dun 5% respecto 
ao ano 2001. Tamén se celebraron catro xornadas e un seminario sobre distintos temas 
relacionados coa seguridade: 
 

Cursos Solicitudes Admitidos Nº horas 
Ética e función policial 48 48 20 
Autocad para atestados tráfico 63 30 60 
Fotografía e técnicas laboratorio 19 19 20 
Normativa seguridade vial 73 27 20 
Medio ambiente (básico) 38 27 20 
Medio ambiente (verteduras) 43 43 20 
Fotografía dixital 40 15 20 
Técnicas de mando e dirección 25 23 20 
Monitores de armamento 25 17 30 
Relacións co cidadán 28 24 20 
Documentoscopia 51 27 20 
Transporte escolar e urbano 34 27 20 
Calidade no servizo policial 35 23 20 
Operadores de radar 55 27 24 
BTP 34 32 (a distancia) 
Medio ambiente (incendios) 59 31 20 
Adaptación nova arma regulam. (3 cursos) 29 29 49 
Plano anual manexo armas (2 cursos) 376 376 108 

Total 1.075 845 511 
 
 
Estes cursos de especialización van dirixidos basicamente aos 3.000 efectivos de policías 
locais existentes na Comunidade Autónoma, dos cales 1.800 prestan os seus servizos nas sete 
grandes cidades, destacando os 400 efectivos de Vigo e os 360 da Coruña. Son, en todos os 
casos, gratuítos, o que supón que a Academia non percibe ningún importe de matrícula pola 
súa impartición.  
 
 
4.7. No exercicio 2002 a Academia realizou 36 cursos dos 45 previstos inicialmente, o que 
supón unha porcentaxe do 80%. Isto é debido, en grande medida, á falta de colaboración dos 
concellos, reticentes a enviar ao seu persoal á Academia, ao seguir considerándoa como un 
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organismo alleo á Administración local que imparte os cursos centralizadamente na localidade 
da Estrada en detrimento das antigas escolas de policía municipais, tendo que renunciar á 
prestación de servizos destes policías mentres duren os cursos, pero estando obrigados a 
aboarlle os salarios correspondentes.  
 
 
4.8. Transcorre excesivo tempo entre a convocatoria das oposicións e a súa execución, o que 
imposibilita unha planificación coordinada cos concellos para impartir os cursos; incluso se 
dan casos de concellos que envían aos seus aspirantes unha vez que os cursos xa comezaron. 
Cada concello, na convocatoria das oposicións, inclúe un temario propio, distinto aos demais, 
o que supón unha falta de homoxeneidade nos alumnos que van á Academia a realizar os 
cursos. 
 
 
4.9. A participación dos membros da policía nacional adscrita á Comunidade Autónoma nos 
cursos de especialización foi reducida en comparación á participación da policía local, 
representando un 10% do número final de diplomados, debido en grande medida a que, ao 
non ser unha policía propia da Comunidade, os cursos dos cales poden ser beneficiarios son 
moi específicos. 
 
Para o exercicio 2004 só estaban programados tres cursos para este colectivo, relacionados 
coa problemática dos incendios na Comunidade Autónoma e a súa prevención, ao crearse 
unha unidade específica para esta materia. Na Comunidade Autónoma prestan os seus 
servizos un total de 400 efectivos adscritos, dos cales 200 están destinados á custodia de 
edificios e personalidades, mentres que os 200 restantes repártense en unidades de risco 
(xogo, urbanismo, medio ambiente, mulleres maltratadas...). Estas cifras dan unha idea das 
competencias e operatividade desta policía adscrita, ao contrario doutras comunidades que 
teñen policía propia (Cataluña, País Vasco), ou como en Andalucía, onde xa está en trámite 
parlamentario a correspondente lei que habilite a súa creación. 
 
 
Formación protección civil 
 
4.10. Fronte a unha previsión de 23 cursos básicos, 49 de segundo nivel, 4 de terceiro nivel e 
1 superior, no exercicio 2002 realizáronse 23 básicos, 42 de segundo nivel, 4 de terceiro nivel 
e 1 superior, ademais dun seminario, o que supón un índice de execución do 87,96%. O 
detalle é o seguinte: 
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Cursos Solicitudes Admitidos Nº horas 

Básicos    
Básico de protección civil (20) 858 547 400 
Manexo de embarcacións (3) 194 84 60 
    
Segundo nivel    
Loita contra incendios (12) 923 308 480 
Accidentes na estrada (11) 930 256 330 
Salvamento e socorrismo acuático (6) 346 80 240 
Perfeccionamento salv. acuático (5) 378 64 200 
Busca e salvamento en montaña (2) 694 46 70 
Planos de autoprotección (2) 123 46 70 
Emerxencia municipal (2) 143 44 44 
Atención en casos de emerxencia (1) 67 25 16 
Adestramento de cans de rescate (1) 45 17 40 
    
Terceiro nivel    
Primeiros auxilios e excarcelación (1) 118 27 40 
Adestramento de cans de rescate (1) 17 13 40 
Coordinación servizos emerxencia (2) 31 19 80 
    
Superior    
Superior de protección civil (1) 117 27 120 

 
 
4.11. A protección civil é un servizo público orientado ao estudio e prevención de situacións 
de grave risco colectivo, catástrofe extraordinaria ou calamidade pública, nas que poida 
perigar, de maneira masiva, a vida e integridade física das persoas, así como os seus bens e o 
medio ambiente. Participan, para eso, as diferentes administracións, así como a propia 
cidadanía mercé á súa colaboración voluntaria. En Galicia o instrumento legal no que se 
estruturan os organismos que interveñen nunha emerxencia, así como a coordinación dos 
medios e recursos utilizados en situacións de risco, contémplanse no Plano Territorial de 
Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia (PLATERGA). Tamén existen outros 
específicos para Galicia, e de colaboración con outros planos estatais, entre os que 
destacamos, pola súa actualidade, o Plano de Salvamento Marítimo de Galicia. 
 
En Galicia existen 6.000 voluntarios de protección civil, dos cales 1.000 renóvanse 
anualmente por solicitar estes baixa voluntaria. Este persoal agrúpase en 200 agrupacións ou 
asociacións, segundo pertenzan aos concellos ou sexan particulares, existindo por termo 
medio uns 25 voluntarios por agrupación. Estes datos indican que numerosos concellos 
galegos carecen de agrupación, incumprindo o indicado no plano PLATERGA, que indica a 
obrigatoriedade de constituír unha agrupación por cada concello, sendo o alcalde o xefe de 
protección civil. 
 
 
4.12. A maior parte dos cursos realízanse de maneira descentralizada en cada concello, sendo 
os propios xefes das agrupacións os que determinan o tipo de curso a impartir e os asistentes 
aos mesmos, segundo os riscos e problemática de cada zona. A Academia aboa as retribucións 
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ao profesorado e os concellos cubren o resto dos gastos. Por outro lado, e dentro da protección 
civil, existen concellos con servizos propios de protección e cuxos membros perciben 
remuneración dos concellos. Tamén existen grupos de intervención rápida (GRUMIR), 
substentados basicamente con fondos europeos. Isto indica que existen membros de 
protección civil remunerados e non remunerados, que en caso de sinistro actúan mesturados 
entre si. Estes feitos poñen de manifesto a diversidade do persoal que actúa nesta materia e a 
súa vinculación, que incide no grao de eficacia e motivación do persoal beneficiario dos 
cursos. Obsérvase unha excesiva rotación dos voluntarios do 1º nivel, motivado, entre outras 
posíbeis causas, por non terse en conta adecuadamente o labor que realizan de cara a unha 
maior promoción dentro do seu cometido. 
 
 
 
V. CONCLUSIÓNS 
 
5.1. As contas anuais formuladas pola Academia Galega de Seguridade correspondentes ao 
exercicio 2002 non inclúen un balance de situación nin a conta do resultado económico-
patrimonial do exercicio. Presenta unicamente a liquidación do orzamento propia da 
contabilidade orzamentaria tradicional, o que supón unha falta de información da súa 
situación económica e financeira. A Academia tampouco dispón dun inventario de bens 
móbeis e inmóbeis, nin dota ningunha  amortización, descoñecendo por tanto a valoración dos 
mesmos e a súa situación, o que supón unha grave deficiencia no control e a salvagarda destes 
elementos. 
 
 
5.2. As instalacións nas que presta os seus servizos a Academia son de titularidade 
autonómica, ocupando as mesmas sen ningún título xurídico formal que a habilite, o que 
supón unha irregularidade, ao indicar a súa lei de creación que para a realización das súas 
funcións contará con patrimonio propio. Tamén resulta irregular a concesión da explotación a 
título lucrativo dos servizos de cafetería-comedor e da piscina, xa que non ten competencia 
para outorgar concesións sobre bens dos cales non é titular. 
 
 
5.3. Do exame da liquidación do orzamento obsérvanse grandes diferencias entre o executado 
nas partidas de gastos e o inicialmente orzamentado, o que ocasiona múltiples expedientes de 
modificacións de crédito debido á falta de rigor na orzamentación inicial. Polo demais, tanto 
nas operacións de ingresos como de gastos existe un adecuado control interno, estando todos 
os importes contabilizados e debidamente documentados, e respectando a normativa vixente 
na súa actividade contractual. 
 
 
5.4. A actividade da Academia experimentou no exercicio 2002 un aumento de horas de clase 
impartidas, pasando de 7.100 no ano 2001 a 8.000, cando as inicialmente previstas eran 7.250, 
o que supón un índice de execución do 110%. O número de asistentes tamén creceu, mentres 
que os gastos permaneceron constantes nestes exercicios, o que supón un mellor 
aproveitamento dos recursos administrativos pola Academia. A actividade vese moi limitada 
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polo orzamento aprobado, resultando insuficiente ano tras ano a pesar da realización de 
transferencias doutras partidas. 
 
 
5.5. Obsérvanse disfuncións na formación da policía local entre a Academia e os concellos, 
remisos a que estas ensinanzas se impartan por un organismo alleo á Administración local. 
Transcorre moito tempo entre a convocatoria das oposicións polos distintos concellos e a 
realización das mesmas, o que dificulta á Academia unha adecuada planificación destes 
cursos. Danse incluso casos de policías en prácticas que acuden aos cursos unha vez 
empezados, o que indica a descoordinación existente entre os concellos e a Academia que 
obriga a esta á realización de clases de recuperación en horario non habitual. Os concellos non 
participan directamente no financiamento dos cursos. 
 
 
5.6. A acción formativa en materia policial oriéntase maioritariamente a cursos e seminarios 
destinados aos policías locais dos distintos concellos da Comunidade Autónoma. Isto é 
debido, en grande medida, ao escaso peso da policía nacional adscrita á Comunidade ante a 
ausencia de policía autonómica propia. A pesar de contar con 400 efectivos, só se impartiu un 
curso de especialización específico para este colectivo, participando minoritariamente nos 
demais. 
 
 
 
VI. RECOMENDACIÓNS 
 
 
6.1. A Academia deberá elaborar o seu proxecto de orzamento axustándose con máis rigor ás 
previsións de gastos que estime para o exercicio. Deberá incluír os cursos de formación a 
impartir, cun orzamento de gastos individualizado, así como tamén un orzamento detallado 
para as publicacións e o resto das actividades de investigación e documentativas que lle son 
propias. 
 
 
6.2. A información contábel anual debe conter un balance, a conta do resultado económico-
patrimonial, a liquidación do orzamento e unha memoria, tal e como estabelece a Orde do 28 
de novembro de 2001, pola que se aproba o plano xeral de contabilidade pública de Galicia, 
aplicábel aos organismos autónomos. 
 
 
6.3. Deberá ostentar xuridicamente a titularidade dos edificios, instalacións e mobiliario que 
actualmente utiliza para a realización das súas actividades. Tamén, como organismo 
autónomo dotado con personalidade xurídica e patrimonio propio, deberá dispoñer de 
orzamento propio para a adquisición do material inventariábel necesario. 
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6.4. Deberá adaptar as súas instalacións para o uso polos alumnos en réxime de internado fóra 
do horario de clase habitual. En tal sentido, estimamos conveniente a construción dun pavillón 
polideportivo, co que contan o resto das academias públicas de policía do Estado, que serva 
de complemento aos estudios cursados, consolide á Institución como centro formativo, 
potencie o ratio de equipamento por alumno, e facilite a ocupación do tempo de ocio do 
alumnado en actividades complementarias á súa formación. 
 
 

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2004 
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Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 22 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 23 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

A Academia Galega de Seguridade non envía ningunha alegación ao informe correspondente 
ao exercicio 2002 no prazo indicado. 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 24 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 25 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTAS ANUAIS FORMULADAS POLA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE 
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO ANUAL REMATADO O 31 DE 
DECEMBRO DE 2002 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 26 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 27 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 28 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 29 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 30 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 31 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 32 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 33 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 34 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 35 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 36 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 37 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 38 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



 
Academia galega de seguridade. Exercicio 2002 
Informe de Fiscalización 

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 39 INFORME DE FISCALIZACIÓN

 

 



Academia galega de seguridade. Exercicio 2002
Informe de Fiscalización

 
Consello de Contas 

de Galicia 
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN 40 INFORME DE FISCALIZACIÓN
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