ACORD DEL CONSELL DE 15 D’ABRIL DE 2015
Posada en coneixement del Consell de l’Informe de fiscalització de les
universitats públiques, exercici 2012, realitzat pel Tribunal de Comptes en
col·laboració amb aquesta Sindicatura i altres OCEX
La Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de
Comptes i els OCEX, en la seua reunió del dia 29 de gener de 2013, va aprovar
atendre la sol·licitud de la Comissió Mixta Congrés Senat, sobre la realització
d’un Informe de fiscalització de les universitats públiques, exercici de 2012. La
proposta inicial del Tribunal de Comptes preveia la realització d’una
fiscalització horitzontal de les universitats amb la participació voluntària dels
OCEX, els objectius de la qual eren l’anàlisi de la gestió econòmica i financera
desenvolupada en relació amb l’elaboració, aprovació i execució del
pressupost de les universitats per a l’exercici fiscalitzat. També l’examen de
l’organització administrativa i docent d’aquestes, així com valorar les funcions
i competències dels sistemes de control intern i avaluar la subjecció als
principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels recursos
públics encarregats, en especial en les àrees de docència, investigació,
personal i tresoreria.
A la vista de la dita sol·licitud, aquest Consell, en data de 30 de gener de 2013,
va acordar prestar la nostra col·laboració a l’esmentat Informe.
El Consell, en data 05-03-13, va acordar una ampliació del Programa Anual
d’Actuació de 2013, incloent-hi com a “D’altres fiscalitzacions” la fiscalització
horitzontal de les cinc universitats en col·laboració amb el Tribunal de
Comptes. El treball es va encarregar a l’equip d’auditoria de l’auditor Salvador
Hernándiz, que va actuar sota la direcció del síndic Antoni Mira-Perceval.
En 2012 les cinc universitats valencianes inclouen, des del punt de vista
organitzatiu, 62 centres amb 243 departaments, 50 instituts d’investigació i 12
hospitals universitaris adscrits. En el curs 2012-2013 han comptat amb un
total agregat de 145.470 alumnes matriculats, el 12,5% del total d’alumnes
presencials públics espanyols.
Pel que fa a magnituds pressupostàries agregades, les universitats públiques
valencianes han reconegut obligacions per 1.092.842 milers d’euros en
l’exercici 2012, el que representa un 12% del total de les presencials en l’Estat
espanyol. En l’àmbit dels ingressos han reconegut un total agregat d’1.183.028
milers d’euros, que representa un 13% del total de les presencials en l’Estat.
En virtut del que disposa el Tribunal de Comptes en les seues directrius
tècniques de l’Informe de fiscalització horitzontal de les universitats
públiques valencianes, per al període 2008-2012, aquest tenia per objecte
l’anàlisi de la gestió econòmica i financera, de l’organització administrativa i
docent, dels sistemes de control intern i de la subjecció als principis de
legalitat, eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels recursos públics
encomanats.
Amb data de 23 de març de 2013 el Tribunal de Comptes va remetre a aquesta
Sindicatura tres documents: les directrius tècniques, el qüestionari per a

complimentar per les universitats i el calendari d’execució dels treballs. Amb
data de 24 de juny de 2013 el Tribunal de Comptes va remetre el programa
d’auditoria definitiu que tots els òrgans de control extern col·laboradors
havien d’aplicar en l’execució dels treballs de fiscalització de les seues
respectives universitats públiques, així com els quadres definitius per a
l’Informe.
La Sindicatura va remetre els qüestionaris a les universitats públiques
valencianes i va sol·licitar la documentació de suport relacionada amb la
informació que s’hi oferia per tal de, posteriorment, revisar-ne la integritat i
coherència.
La fiscalització va abraçar les àrees d’organització, econòmica i financera,
gestió docent i costos. Per a aquesta última va haver de recórrer a estimacions,
atés que l’explotació de sistemes comptables analítics en les universitats es
trobava encara en fase d’implantació, amb diferents graus de
desenvolupament en cadascuna d’aquestes.
Aquesta fiscalització va resultar complexa, entre altres causes, perquè en el
període 2008-2012 van coexistir dos plans educatius. Aquesta circumstància
va generar divergències entre les entitats a l’hora d’homogeneïtzar les dades i
de fer-les comparables.
Finalment la Sindicatura va anar remetent al Tribunal, per àrees, el conjunt de
quadres corresponents a les cinc universitats valencianes per al període dels
cinc exercicis esmentats En data 29 de gener de 2015 el Tribunal de Comptes
va aprovar l’Informe de fiscalització del conjunt de les universitats públiques
de l’Estat.
A la vista de tot el que hem exposat, el Consell té coneixement de l’Informe de
les universitats públiques, exercici 2012, aprovat pel Tribunal de Comptes, en
la data anteriorment esmentada de 29 de gener de 2015, la fiscalització del
qual ha sigut realitzada conjuntament pel Tribunal de Comptes i aquesta
Sindicatura de Comptes, així com altres OCEX. Des de la pàgina web d’aquesta
Institució es podrà consultar i visualitzar el dit Informe.
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADOEL-INFORME-DE-FISCALIZACION-DE-LAS-UNIVERSIDADES-PUBLICASEJERCICIO-2012/

