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1. ASPECTES RELLEVANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 
VALENCIANES 

1.1 Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 

El sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està format en l'exercici de 
2004 per les següents universitats: Universitat de València (Estudi General), Universitat 
Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I i Universitat Miguel 
Hernández d'Elx. 

Cal fer notar que a la Comunitat Valenciana existeixen unes altres dues universitats, que 
no es financen amb fons de la Generalitat i que, en conseqüència, no han sigut objecte 
de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes. Es tracta de la Universitat 
Cardenal Herrera-CEU i de la Universitat Catòlica de València "Sant Vicent Màrtir". 

El primer antecedent històric de la Universitat de València (Estudi General) es troba en 
la butla pontifícia de l'any 1501 del papa Alexandre VI, la qual, juntament amb el reial 
privilegi de Ferran II concedit l'any 1502, tingué com a conseqüència la inauguració 
oficial de l'Estudi General de València el dia 13 d'octubre de 1502, que s'equiparà en 
prerrogatives i distincions a la Universitat de Roma. 

En l'exercici de 2004 la Universitat de València ha tingut en vigència dos estatuts 
diferents, ja que fins al dia 13 d'octubre s'hi aplicaren els aprovats per mitjà del decret 
172/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat, i després d'aquella data s'han 
aplicat els nous estatuts aprovats en el decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la 
Generalitat. 

La Universitat Politècnica de València té el seu origen en l'Institut Politècnic Superior 
de València, creat pel decret-llei 5/1968, de 6 de juny. Posteriorment, en virtut del que 
es disposava en el decret 2.731/1968, de 24 d'octubre, es van crear en l'Institut les 
Escoles Tècniques Superiors d'Arquitectura, d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i 
d'Enginyers Industrials, i s'hi integrà la ja preexistent Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Agrònoms, creada a València l'any 1959. 

D'acord amb el que es preveu en la Llei General d'Educació de 4 d'agost de 1970, i en 
virtut del decret 495/1971, d'11 de març, l'Institut Politècnic Superior de València es va 
constituir en universitat, amb la denominació d'Universitat Politècnica de València. 

En l'exercici de 2004, la Universitat Politècnica de València s'ha regit pels estatuts 
aprovats mitjançant el decret 253/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

La Universitat d'Alacant, la tercera de les universitats valencianes, va ser creada en 
octubre de 1979, sobre l'estructura del Centre d'Estudis Universitaris que havia 
començat a funcionar l'any 1968. 
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En l'exercici de 2004, la Universitat d'Alacant ha tingut en vigor dos estatuts diferents, 
ja que fins al dia 18 de maig s'hi aplicaren els aprovats pel decret 107/1985, de 22 de 
juliol, del Consell de la Generalitat, mentre que després d'aquella data s'han aplicat els 
nous estatuts aprovats en el decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat. 

La Universitat Jaume I té la seu a la ciutat de Castelló de la Plana, i va ser creada per la 
Llei de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrer. La Universitat té l'origen en 
l'antic Col·legi Universitari existent en aquesta ciutat, així com en l'extensió de la 
Facultat de Dret de València que es va fer a l'objecte d'impartir el segon cicle dels 
estudis cursats en el dit centre universitari. 

En l'exercici de 2004 la Universitat Jaume I s'ha regit pels estatuts aprovats mitjançant 
el decret 252/2003, de 19 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

La Universitat Miguel Hernández d'Elx es va crear per mitjà de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 2/1996, de 27 de desembre. El rectorat, els serveis generals i el principal 
campus de la Universitat es troben a la ciutat d'Elx; però cal dir que existeixen uns altres 
campus a les ciutats de Sant Joan d'Alacant, Orihuela i Altea. 

En l'exercici de 2004 la Universitat Miguel Hernández d'Elx ha tingut en vigor dues 
normes reguladores diferents, ja que fins al dia 12 d'octubre s'hi aplicà la normativa 
singular reguladora de la Universitat aprovada pel decret 137/1997, de primer d'abril, 
del Consell de la Generalitat, mentre que després d'aquella data han estat vigents els 
estatuts aprovats en el decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

1.2 Les universitats públiques del sector públic valencià 

La importància del sector públic universitari es pot apreciar en les xifres pressupostàries 
que es recullen en l'apartat 3.1 d'aquesta introducció. Els crèdits definitius recollits en el 
pressupost de despeses de les cinc universitats públiques en l'exercici de 2004, pujaren a 
1.120.998.205 euros i les obligacions reconegudes van ser de 884.257.297 euros. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, 
modificada per la Llei de la Generalitat Valenciana 11/2002, de 23 de desembre, 
estableix que el sector públic valencià, a l'efecte d'aquesta llei, està integrat per: 

- La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes -siga quina la seua 
naturalesa-, les empreses públiques que depenen d'aquella i totes les entitats que 
estiguen participades majoritàriament per les dites entitats. 

- Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus 
organismes autònoms -siga quina siga la seua naturalesa-, les empreses 
públiques que depenguen de les dites entitats i tots els ens que estiguen 
participats majoritàriament per aquelles. 
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- Tots aquells organismes i corporacions que hi siguen inclosos per llei de les 
Corts Valencianes. 

La redacció donada a la Llei no considera en el sector públic valencià les universitats 
públiques valencianes. No es va aprofitar la modificació de la Llei que inclogué dins del 
sector públic valencià les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat 
Autònoma, malgrat que les universitats públiques valencianes es nodreixen 
majoritàriament de transferències corrents i de capital rebudes de la Generalitat 
Valenciana, en major mesura i tot que les entitats locals. 

La previsió anterior, a pesar que hauria sigut convenient, no resulta, però, 
imprescindible, ja que l'article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats (LOU), disposa que les universitats estan obligades a retre comptes de la 
seua activitat davant de l'òrgan de fiscalització dels comptes de la comunitat autònoma; 
sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 

En el citat article es disposa que les universitats enviaran al consell de govern de la 
comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que 
constituïsquen els seus comptes anuals, en el termini establit per les normes aplicables 
de cada comunitat autònoma o -si no s'hi diu- en la legislació general. Una vegada 
rebuts els comptes en la comunitat autònoma, aquests seran tramesos a l'òrgan de 
fiscalització de comptes de la dita comunitat, o -si no n'hi ha- al Tribunal de Comptes. 

Cal tenir en compte, amés a més, que l'article 4.1.a) de la LOU disposa que la 
competència per a crear universitats públiques correspon a la Generalitat Valenciana, 
competència que exerceix per mitjà d'una llei aprovada per les Corts Valencianes; 
alhora que l'article 2.3 del citat text legal encomana a la Generalitat Valenciana la 
coordinació de les universitats de la Comunitat Autònoma. 

El finançament de les universitats públiques remet fonamentalment a les consignacions 
previstes en els pressuposts de la Generalitat Valenciana, en la mesura en què les 
transferències corrents i de capital rebudes de l'Administració autonòmica són la seua 
principal font d'ingressos. 

1.3 Naturalesa i règim jurídic 

En virtut del que es disposa en l'article 1 de la LOU, les universitats realitzen el servei 
públic de l'educació superior, mitjançant la investigació, la docència i l'estudi; estan 
dotades de personalitat jurídica i realitzen les seues funcions en règim d'autonomia i 
coordinació entre totes elles. 

Les universitats públiques es regeixen pel que es disposa en la citada Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, en la resta de normes legals dictades per l'Estat o per les 
comunitats autònomes i pels estatuts que elles mateixes elaboren -i que són aprovats per 
decret del Govern Valencià, d'acord amb el que es preveu en l'article 6.2 d'aquest text 
legal. 
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Les competències en matèria d'universitats foren assumides per la Generalitat 
Valenciana mitjançant el reial decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les funcions i els 
serveis en aquesta matèria foren assignades a la Conselleria d'Empresa, Universitat i 
Ciència pel decret 8/2004, de 3 de setembre, del President de la Generalitat. El 
Reglament Orgànic i Funcional d'aquesta Conselleria va ser aprovat pel decret 
184/2004, de primer d'octubre. 

L'autonomia de les universitats, d'acord amb el que s'expressa en l'article 2.2 de la LOU, 
comprén -entre altres- les funcions següents: 

- L'elaboració, aprovació i gestió dels seus pressuposts i l'administració dels seus 
béns. 

- La selecció, formació i promoció del personal docent i investigador i 
d'administració i serveis; així com la determinació de les condicions en què han 
de desenvolupar les seues activitats. 

- L'establiment i la modificació de les seues relacions de llocs de treball. 

L'article 79 de la LOU disposa que les universitats públiques tindran autonomia 
econòmica i financera i que hauran de comptar amb recursos suficients per a portar a 
efecte les seues funcions. En l'exercici de la seua activitat econòmica i financera, 
s'aplicarà a les universitats públiques la legislació financera i pressupostària que s'aplica 
al sector públic. 

El pressupost de les universitats públiques, d'acord amb el que es disposa en l'article 81 
de la LOU, serà un document únic i equilibrat i comprendrà la totalitat dels seus 
ingressos i despeses. 

L'estructura del pressupost, el seu sistema comptable i els documents que comprenen els 
seus comptes anuals, s'hauran d'adaptar en tot cas a les normes que amb caràcter general 
s'establisquen per al sector públic. En aquest sentit, la LOU admet la possibilitat que les 
comunitats autònomes puguen establir un pla de comptabilitat per a les universitats de la 
seua competència. 
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2. FISCALITZACIÓ DELS COMPTES DE LES UNIVERSITATS DE 
L'EXERCICI DE 2004 

2.1 Rendició de comptes, sistema comptable i control 

Tal com hem comentat en el punt 1.1 d'aquesta introducció, les universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana estan obligades a retre els seus comptes, per mitjà del Govern 
Valencià, davant de la Sindicatura de Comptes; sense perjudici de les iniciatives de 
fiscalització que puga desenvolupar el Tribunal de Comptes. 

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana hauran de retre els seus comptes 
-segons la resolució de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana de 30 de 
novembre de 2001- conformement al que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per ordre de 16 de juliol de 2001 de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

En virtut del que es preveu en l'article 14.5 de la Llei 17/2003, de 30 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2004, el control financer de 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2004 s'ha 
efectuat per mitjà d'auditories anuals, sota la direcció de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana. 

En aquest sentit, s'estableix en el citat precepte legal que les universitats havien de 
trametre a la conselleria competent en matèria d'universitats, abans del 30 d'abril de 
2004, els pressuposts d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici. 

Com a complement de l'anterior, en l'article 14.5 de la Llei 14/2004, de 29 de desembre, 
de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2005, s'ha disposat que 
les universitats públiques valencianes han de trametre a la Conselleria d'Empresa, 
Universitat i Ciència, abans del 30 d'abril de 2005, la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2004, degudament aprovada pels òrgans de la universitat que, en cada cas, 
corresponga. 

El control financer assignat a la Intervenció General ve desenvolupant-se de forma 
habitual en totes les universitats públiques valencianes, i s'hi ha usat la col·laboració 
d'empreses privades d'auditoria, les quals elaboren un informe d'auditoria integral i que 
són contractades d'acord amb el que es preveu en la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

La Intervenció General ve realitzant un control financer de les universitats que no es 
limita a comprovar l'adequada aplicació de les subvencions rebudes de la Generalitat, 
sinó que emet informes d'auditoria similars als que realitza sobre les entitats autònomes 
de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg de la Generalitat, o sobre les seues 
fundacions públiques, entitats de dret públic o societats mercantils; en tots aquests 
supòsits, en aplicació del que es preveu en l'article 64 de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 
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L'opció anterior constitueix una disfunció en els mecanismes de control intern de les 
universitats, ja que aquest control és exercit pels òrgans prevists a aqueix efecte en cada 
una universitat i per la Intervenció General. Cal tenir en compte que el citat article 64 de 
la LHPGV disposa que el procediment d'auditories es realitza en substitució del 
procediment establit, amb caràcter general, d'intervenció prèvia de les operacions de 
contingut econòmic. 

El control que realitza la Intervenció General no pot ser qualificat com a control extern, 
ja que aquest és assignat en l'article 81.5 de la LOU a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Comptes, i cal tenir en compte que aquest text legal ha sigut dictat en 
l'exercici de la competència exclusiva que té l'Estat en la matèria. 

2.2 Abast general de la fiscalització de les universitats públiques 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, i en l'article 
56 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, els informes de 
fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes tenen per objecte 
determinar si els citats comptes s'han presentat d'acord amb els principis comptables que 
hi són d'aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics durant l'exercici. 

L'article 58 del citat Reglament de Règim Interior facilita la utilització de tècniques de 
mostratge per a l'exercici de la funció fiscalitzadora, a l'objecte d'avaluar el control 
intern de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, quan així ho aconselle 
la bona execució dels treballs. 

En la fiscalització del Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2004, d'acord 
amb el programa anual d'actuació aprovat per acord del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de data 19 de gener de 2005, s'ha previst l'elaboració de diversos tipus 
d'informes parcials, amb un abast divers, depenent de l'àrea o entitat de què es tracte. 

En uns supòsits es realitzaran informes complets d'entitats; en uns altres, informes 
parcials referits a determinades àrees o documents dels comptes anuals d'una entitat; 
mentre que en un tercer grup es realitzarà una mera comprovació formal dels comptes 
presentats. 

En qualsevol cas, en l'informe de fiscalització que s'haja de realitzar es recolliran les 
mesures que han d'adoptar les universitats públiques valencianes, a l'objecte de millorar-
ne la gestió economicofinancera en exercicis futurs, alhora que s'hi ressenyaran -si és el 
cas- les infraccions o irregularitats que es posen de manifest al llarg de la fiscalització. 

En compliment del que es preveu en els articles 11 i 14.6 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes, la fiscalització s'haurà de realitzar de tal manera que permeta que l'informe 
oferisca les dades necessàries per a obtenir un judici suficient sobre la qualitat i 
regularitat de la gestió economicofinancera de les universitats públiques valencianes. 
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L'apartat 4.2.c) del citat programa anual d'actuació disposa que les cinc universitats 
públiques valencianes seran fiscalitzades per la Sindicatura de Comptes seguint els 
criteris establits per a les denominades fiscalitzacions parcials. 

L'abast de la fiscalització, d'acord amb els objectius descrits en el programa d'actuació 
de la Sindicatura per a l'any 2005, té els objectius següents: 

- Promoure que les universitats públiques valencianes reten els seus comptes 
anuals d'acord amb el que es preveu en la normativa jurídica aplicable. 
Confirmar que els comptes estan integrats per tots els documents establits en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, que els 
hagen formats d'acord amb aquesta norma jurídica i que continguen informació 
suficient. 

- Assegurar que les recomanacions recollides en els informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors siguen implementades pels òrgans gestors de les universitats 
públiques i comprovar si han desaparegut les deficiències detectades. 

- Racionalitzar la fiscalització de l'activitat economicofinancera de les entitats 
públiques, incidint en aquelles àrees de major risc o l'anàlisi de les quals resulte 
més complex. 

El compliment dels objectius anteriors exigeix una anàlisi detallada dels comptes retuts 
per cada una de les universitats públiques; a aqueix efecte, hem sol·licitat a cada una 
tota la documentació que s'hi hauria sol·licitat en el supòsit que s'hagués realitzat un 
informe complet de fiscalització. 

El treball de fiscalització s'ha realitzat conformement als "Principis i normes d'auditoria 
del sector públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l'Estat Espanyol, i s'hi han aplicat les directrius tècniques aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

L'objectiu fonamental dels informes realitzats ha sigut la fiscalització de l'activitat 
economicofinancera de les universitats, sobre la base d'un programa general que n'és 
comú a totes, convenientment adaptat a cada universitat. 

En qualsevol cas, la fiscalització realitzada no ha inclòs una revisió detallada de totes 
les transaccions, sinó que ha comprés aquelles proves selectives i la revisió de 
procediments i registres que s'han considerat necessaris en cada cas, en funció dels 
objectius perseguits i de l'avaluació prèvia del control intern; s'hi ha considerat, a més, 
la importància relativa de les possibles anomalies, observacions i ajusts posats de 
manifest. 

Els informes de fiscalització dels comptes de les universitats recullen les conclusions 
obtingudes i s'integren en l'informe del Compte General de la Generalitat Valenciana de 
l'exercici de 2004. 
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2.3 Abast específic de la fiscalització realitzada 

La fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes s'ha centrat 
bàsicament en l'anàlisi de la comptabilitat pressupostària i hem analitzat la comptabilitat 
financera solament en aquells aspectes no considerats en la pressupostària. 

S'ha efectuat una revisió formal dels comptes anuals de cada universitat, presentats per 
la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, i hem comprovat si s'ajusten al que 
es disposa en el Pla General de Comptabilitat de la Generalitat Valenciana i si contenen 
tota la informació necessària. 

En tots els informes s'ha fet una anàlisi dels procediments de control intern establits per 
les universitats, fent referència a l'estructura i les funcions assignades, als mitjans 
personals adscrits i a l'activitat realitzada durant l'exercici de 2004. 

En l'apartat dedicat a l'anàlisi de l'estat de la liquidació del pressupost de cada una de les 
universitats, n'hem analitzat el pressupost inicial de cada una, les modificacions 
pressupostàries realitzades durant l'exercici i els nivells d'execució pressupostària, tant 
en l'estat d'ingressos, com en el de despeses. 

Així mateix, s'ha revisat de forma detallada el resultat pressupostari, el romanent de 
tresoreria i les operacions de pressuposts tancats de l'exercici de 2004. 

Quant a l'execució de l'estat de despeses, una vegada analitzades les dades generals 
referides als crèdits dels diferents capítols del pressupost de despeses en l'exercici de 
2004, s'han analitzat les despeses corrents en béns i serveis i les despeses d'inversió. 

Quant a l'execució de l'estat d'ingressos, una vegada analitzades les dades generals 
referides als consignats en cada un dels diferents capítols del pressupost d'ingressos en 
l'exercici de 2004, s'han analitzat les transferències corrents i de capital. 

L'abast de la fiscalització que s'havia de realitzar en l'exercici de 2004, ha sigut 
determinat d'acord amb el que es preveia en el programa anual d'actuació de la 
Sindicatura de Comptes, aprovat pel Consell amb data 19 de gener de 2005, i atenent 
fonamentalment les àrees en les quals s'han suscitat majors incidències en les 
fiscalitzacions realitzades en els exercicis de 2001 a 2003. 

En les àrees citades és on s'han concentrat les conclusions i observacions de major 
transcendència en els tres últims informes de fiscalització de les universitats públiques 
valencianes i, per això, es considera que han de ser fiscalitzades amb especial detall. 

Els informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes finalitzen amb un 
capítol de recomanacions, en el qual s'ha analitzat de forma especial el grau de 
compliment de les recomanacions realitzades en els informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, en especial en l'informe corresponent a l'exercici de 2003; així com si s'havien 
esmenat les deficiències posades de manifest en els informes esmentats. 
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3. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I FINANCERES 
AGREGADES 

3.1 Pressupost inicial i definitiu: modificacions de crèdit 

En l'estat d'ingressos destaca el capítol IV, "Transferències corrents", amb un increment 
de 49.222.731 euros, respecte a l'exercici de 2003. En sentit contrari, el capítol IX, 
"Passius financers", registra una disminució de 24.888.094 euros, cosa que significa un 
descens del 61,8% respecte a les xifres de l'exercici anterior. 

En els capítols de despeses del pressupost inicial, són rellevants els increments del 
capítol I, "Despeses de personal", que augmenta en 30.011.727 euros, un 7,5% 
d'increment, i el capítol VI, "Inversions reals", amb un augment de 10.088.285 euros 
(encara que aquest últim implica un creixement, en termes relatius, d'un 5,1% respecte 
del consignat en el pressupost inicial de 2003). 

En el quadre que es recull a continuació es mostren, amb les xifres expressades en 
euros, els pressuposts inicials agregats de les cinc universitats públiques valencianes 
dels exercicis de 2003 i 2004. 

 
Capítols Pressupost inicial Variació pressupost 

 2004 2003 04/03 

III Taxes i d'altres ingressos 136.085.080 120.315.543 15.769.537 13,1%

IV Transferències corrents 592.556.245 543.333.514 49.222.731 9,1%

V Ingressos patrimonials 2.368.083 2.400.605 (32.522) (1,4%)

VI Alienació inversions reals 2.404.048 0 2.404.048 - 

VII Transferències de capital 57.372.556 48.011.631 9.360.925 19,5%

VIII Actius financers 2.689.641 0 2.689.641 - 

IX Passius financers 15.371.335 40.259.429 (24.888.094) (61,8%)

Total ingressos 808.846.988 754.320.722 54.526.266 7,2% 

I Despeses de personal 431.181.877 401.170.150 30.011.727 7,5% 

II Despeses de funcionament 116.500.381 106.646.585 9.853.796 9,2% 

III Despeses financeres 36.121.426 33.421.862 2.699.564 8,1% 

IV Transferències corrents 15.125.280 11.808.365 3.316.915 28,1% 

VI Inversions reals 209.248.304 199.160.019 10.088.285 5,1% 

VII Transferències de capital 300.506 1.813.741 (1.513.235) (83,4%)

VIII Actius financers 85.909 300.000 (214.091) (71,4%)

IX Passius financers 282.905 282.905 - 

Total despeses 808.846.588 754.320.722 54.525.866 7,2% 

Quadre 1 
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El quadre següent mostra, en euros, per a cada universitat, els pressuposts inicials per 
als exercicis de 2003 i 2004, així com la variació anual. 

 
UV UPV UA 

Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 

Capítols 2004 2003 Variació 2004 2003 Variació 2004 2003 Variació

III Taxes i d'altres ingres. 45.392.581 42.683.075 6,3% 54.994.377 44.028.431 24,9% 20.449.406 18.871.780 8,4%

IV Transferències corrents 196.419.448 182.184.300 7,8% 184.052.928 162.102.891 13,5% 104.653.750 100.903.295 3,7%

V Ingressos patrimonials 424.000 490.977 (13,6%) 458.951 397.395 15,5% 691.164 751.265 (8,0%)

VI Alienació invers. reals 2.404.048 0 - 0 0 - 0 0 -

VII Transferències capital 17.368.061 15.453.000 12,4% 18.588.288 12.085.036 53,8% 12.568.454 10.752.107 16,9%

VIII Actius financers 0 0 - 0 0  2.689.641 0 -

IX Passius financers 0 0 - 15.371.335 0  0 6.971.740 (100,0%)

Total ingressos 262.008.138 240.811.352 8,8% 273.465.879 218.613.753 25,1% 141.052.415 138.250.187 2,0%

I Despeses de personal 152.981.005 144.436.839 5,9% 120.943.124 111.147.881 8,8% 83.097.443 76.185.454 9,1%

II Despeses funcionam. 33.111.282 29.342.948 12,8% 33.034.889 29.184.728 13,2% 22.272.347 22.912.830 (2,8%)

III Despeses financeres 10.558.174 10.039.152 5,2% 9.679.164 9.679.164 0,0% 6.780.182 6.223.698 8,9%

IV Transferències corrents 3.841.181 3.312.649 16,0% 6.564.284 4.955.651 32,5% 1.294.005 324.546 298,7%

VI Inversions reals 61.279.587 52.899.764 15,8% 103.244.418 63.646.329 62,2% 27.179.027 31.269.918 (13,1%)

VII Transferències capital 0 780.000 (100,0%) 0 0 - 300.506 1.033.741 (70,9%)

VIII Actius financers 82.909 0 - 0 0 - 0 300.000 (100,0%)

IX Passius financers 154.000 0 - 0 0 - 128.905 0 -

Total despeses 262.008.138 240.811.352 8,8% 273.465.879 218.613.753 25,1% 141.052.415 138.250.187 2,0%

 
UJI UMH 

Pressupost inicial Pressupost inicial 

Capítols 2004 2003 Variació 2004 2003 Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 7.869.650 7.995.349 (1,6%) 7.379.066 6.736.908 9,5% 

IV Transferències corrents 56.579.829 53.047.391 6,7% 50.850.290 45.095.637 12,8% 

V Ingressos patrimonials 507.968 507.968 0,0% 286.000 253.000 13,0% 

VI Alienació inversions reals 0 - 0  - 

VII Transferències de capital 6.927.553 6.821.488 1,6% 1.920.200 2.900.000 (33,8%) 

VIII Actius financers 0 0 - 0 0 - 

IX Passius financers 0 19.103.804 (100,0%) 0 14.183.885 (100,0%) 

Total ingressos 71.885.000 87.476.000 (17,8%) 60.435.556 69.169.430 (12,6%) 

I Despeses de personal 39.834.765 37.371.966 6,6% 34.325.540 32.028.010 7,2% 

II Despeses de funcionament 14.038.683 12.395.641 13,3% 14.043.180 12.810.438 9,6% 

III Despeses financeres 4.819.500 3.943.403 22,2% 4.284.406 3.536.445 21,2% 

IV Transferències corrents 2.073.270 1.927.564 7,6% 1.352.540 1.287.955 5,0% 

VI Inversions reals 11.115.782 31.837.426 (65,1%) 6.429.490 19.506.582 (67,0%) 

VII Transferències de capital 0 0 - 0 0 - 

VIII Actius financers 3.000 0 - 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 - 0 0 - 

Total despeses 71.885.000 87.476.000 (17,8%) 60.435.156 69.169.430 (12,6%) 

Quadre 2 
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El quadre següent recull, amb les xifres expressades en euros, a escala d'agregat de les 
cinc universitats, les previsions inicials i les definitives, així com les modificacions de 
crèdit realitzades en 2004. 

 

 
Capítols 

Pressupost 
inicial 

 
Modificacions

Pressupost 
definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial

III Taxes i d'altres ingressos 136.085.080 18.493.706 154.578.786 13,6%

IV Transferències corrents 592.556.245 16.760.522 609.316.767 2,8%

V Ingressos patrimonials 2.368.083 56.158 2.424.241 2,4%

VI Alienació inversions reals 2.404.048 360 2.404.408 0,0%

VII Transferències de capital 57.372.556 43.126.341 100.498.897 75,2%

VIII Actius financers 2.689.641 189.126.373 191.816.014 7.031,7%

IX Passius financers 15.371.335 44.587.757 59.959.092 290,1%

Total ingressos 808.846.988 312.151.217 1.120.998.205 38,6%

I Despeses de personal 431.181.877 8.130.059 439.311.936 1,9%

II Despeses funcionament 116.500.381 25.492.502 141.992.883 21,9%

III Despeses financeres 36.121.426 820.440 36.941.866 2,3%

IV Transferències corrents 15.125.280 4.737.128 19.862.408 31,3%

VI Inversions reals 209.248.304 257.479.852 466.728.156 123,0%

VII Transferències capital 300.506 1.383.704 1.684.210 460,5%

VIII Actius financers 85.909 35 85.944 0,0%

IX Passius financers 282.905 14.107.897 14.390.802 4.986,8%

Total despeses 808.846.588 312.151.617 1.120.998.205 38,6%

Quadre 3 

 

A continuació es mostren, expressat en euros i singularitzat per a cada universitat, les 
previsions inicials i les definitives, amb expressió de l'increment experimentat en el 
pressupost, a conseqüència de les modificacions de crèdit realitzades durant l'exercici de 
2004. 
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UV UPV UA 

Capítols P. inicial P. definitiu Variació P. inicial P. definitiu Variacioó P. inicial P. definitiu Variació

III Taxes i d'altres ingres. 45.392.581 55.061.576 21,3% 54.994.377 55.104.900 0,2% 20.449.406 24.211.785 18,4%

IV Transferències corrents 196.419.448 204.676.124 4,2% 184.052.928 184.068.514 0,0% 104.653.750 104.653.750 0,0%

V Ingressos patrimonials 424.000 477.356 12,6% 458.951 461.744 0,6% 691.164 691.173 0,0%

VI Alienació invers. reals 2.404.048 2.404.408 0,0% 0 0 - 0 0 -

VII Transferències capital 17.368.061 28.419.098 63,6% 18.588.288 24.765.792 33,2% 12.568.454 19.857.510 58,0%

VIII Actius financers 0 42.767.016 - 0 72.146.177 - 2.689.641 29.666.695 1003,0%

IX Passius financers 0 2.745.014 - 15.371.335 19.804.970 28,8% 0 8.035.853 -

Total ingressos 262.008.138 336.550.592 28,5% 273.465.879 356.352.097 30,3% 141.052.415 187.116.766 32,7%3

I Despeses de personal 152.981.005 155.556.092 1,7% 120.943.124 120.943.124 0,0% 83.097.443 83.308.760 0,3%

II Despeses funcionament 33.111.282 45.605.889 37,7% 33.034.889 34.233.104 3,6% 22.272.347 22.272.347 0,0%

III Despeses financeres 10.558.174 11.108.604 5,2% 9.679.164 9.679.164 0,0% 6.780.182 6.780.182 0,0%

IV Transferències corrents 3.841.181 6.204.734 61,5% 6.564.284 6.883.076 4,9% 1.294.005 1.294.005 0,0%

VI Inversions reals 61.279.587 116.665.160 90,4% 103.244.418 170.505.732 65,1% 27.179.027 72.821.526 167,9%

VII Transferències capital 0 1.173.204 - 0 0 - 300.506 511.006 70,0%

VIII Actius financers 82.909 82.909 0,0% 0 0 - 0 35 -

IX Passius financers 154.000 154.000 0,0% 0 14.107.897 - 128.905 128.905 0,0%

Total despeses 262.008.138 336.550.592 28,5% 273.465.879 356.352.097 30,3% 141.052.415 187.116.766 32,7%

 
UJI UMH 

Capítols P. inicial P. definitiu Variació P. inicial P. definitiu Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 7.869.650 11.349.524 44,2% 7.379.066 8.851.001 19,9%

IV Transferències corrents 56.579.829 63.573.521 12,4% 50.850.290 52.344.858 2,9%

V Ingressos patrimonials 507.968 507.968 0,0% 286.000 286.000 0,0%

VI Inversions reals 0 0 - 0 0 -

VII Transferències de capital 6.927.553 10.536.318 52,1% 1.920.200 16.920.179 781,2%

VIII Actius financers 0 17.061.018 - 0 30.175.108 -

IX Passius financers 0 13.107.796 - 0 16.265.459 -

Total ingressos 71.885.000 116.136.145 61,6% 60.435.556 124.842.605 106,6%

I Despeses de personal 39.834.765 5.107.535 12,8% 34.325.540 34.561.660 0,7%

II Despeses funcionament 14.038.683 7.532.497 53,7% 14.043.180 18.310.363 30,4%

III Despeses financeres 4.819.500 2.071 0,0% 4.284.406 4.552.345 6,3%

IV Transferències corrents 2.073.270 2.056.038 99,2% 1.352.540 1.351.285 (0,1%)

VI Inversions reals 11.115.782 29.553.004 265,9% 6.429.490 66.066.952 927,6%

VII Transferències capital 0 0 - 0 0 -

VIII Actius financers 3.000 0 0,0% 0 0 -

IX Passius financers 0 0 - 0 0 -

Total despeses 71.885.000 116.136.145 61,6% 60.435.156 124.842.605 106,6%

Quadre 4 
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3.2 Execució del pressupost de despeses 

En el quadre següent es mostra, a escala d'agregat i amb les xifres expressades en euros, 
la liquidació del pressupost de despeses de l'exercici de 2004 de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, que presenta un grau d'execució del 78,9%, a 
causa fonamentalment del baix grau d'execució del capítol VI, "Inversions reals", que 
representa un percentatge del 58,3%. Cal significar que el grau de realització va ser del 
93,2%. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Despeses de personal 439.311.936 424.806.211 416.849.932 7.956.279 96,7% 98,1%

Despeses funcionament 141.992.883 120.479.076 109.104.633 11.374.443 84,8% 90,6%

Despeses financeres 36.941.866 36.238.216 36.139.289 98.927 98,1% 99,7%

Transferències corrents 19.862.408 15.298.297 14.395.406 902.891 77,0% 94,1%

Inversions reals 466.728.156 272.024.169 232.168.310 39.855.859 58,3% 85,3%

Transferències de capital 1.684.210 1.138.793 1.051.001 87.792 67,6% 92,3%

Actius financers 85.944 64.944 64.944 0 75,6% 100,0%

Passius financers 14.390.802 14.207.591 14.207.591 0 98,7% 100,0%

Total 1.120.998.205 884.257.297 823.981.106 60.276.191 78,9% 93,2% 

Quadre 5 
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La composició de les obligacions reconegudes en els diferents capítols dels pressuposts 
de despeses de les universitats públiques valencianes, segons les xifres de la liquidació 
del pressupost agregat, amb les xifres expressades en euros, i els percentatges de 
participació de cada capítol respecte al total dels pressuposts, es mostren a continuació. 

 

Despeses UV 
% 

s/total UPV 
% 

s/total UA 
%  

s/total UJI 
%  

s/total UMH 
% 

s/total Total 
% s/tot. 

O.R. 

Despeses personal 154.561.069 55,8% 120.899.144 42,0% 80.299.493 54,1% 38.850.801 42,8% 30.195.704 37,8% 424.806.211 48,1%

Despeses funcionam. 38.783.299 14,0% 31.377.015 10,9% 21.774.176 14,7% 14.064.013 15,5% 14.480.573 18,1% 120.479.076 13,6%

Despeses financeres 11.103.459 4,0% 9.397.543 3,3% 6.464.744 4,4% 4.720.131 5,2% 4.552.339 5,7% 36.238.216 4,1%

Transfers. corrents 5.408.162 2,0% 5.248.201 1,8% 1.294.005 0,9% 2.451.270 2,7% 896.659 1,1% 15.298.297 1,7%

Inversions reals 66.489.210 24,0% 106.993.907 37,2% 37.910.610 25,5% 30.750.089 33,8% 29.880.353 37,3% 272.024.169 30,8%

Transfers. de capital 627.787 0,2% 0 0,0% 511.006 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1.138.793 0,1%

Actius financers 64.909 0,0% 0 0,0% 35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 64.944 0,0%

Passius financers 153.283 0,0% 13.925.403 4,8% 128.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 14.207.591 1,6%

Total 277.191.178 100,0% 287.841.213 100,0% 148.382.974 100,0% 90.836.304 100,0% 80.005.628 100,0% 884.257.297 100,0%

 31,3% 32,6% 16,8% 10,3% 9,0% 100,0% 

Quadre 6 

 

La composició dels pagaments líquids en els diferents capítols dels pressuposts de 
despeses de les universitats públiques valencianes, segons les xifres de la liquidació del 
pressupost agregat, amb les xifres expressades en euros, i els percentatges de 
participació de cada capítol respecte del total dels pressuposts, es mostren a continuació. 

 
 

Despeses UV 
% 

s/total UPV 
% 

s/total UA 
%  

s/total UJI 
%  

s/total UMH 
% 

s/total Total 
% s/tot.

P.L. 

Despeses personal 151.390.430 59,3% 117.714.749 43,6% 79.533.911 55,3% 38.021.368 45,9% 30.189.474 42,1% 416.849.932 50,6%

Despeses funcionam. 33.835.629 13,2% 29.594.682 11,0% 21.739.714 15,1% 11.611.132 14,0% 12.323.476 17,2% 109.104.633 13,2%

Despeses financeres 11.103.459 4,3% 9.298.763 3,4% 6.464.744 4,5% 4.719.984 5,7% 4.552.339 6,4% 36.139.289 4,4%

Transfers. corrents 4.888.342 1,9% 5.198.255 1,8% 1.294.005 0,9% 2.330.085 2,8% 684.719 1,0% 14.395.406 1,8%

Inversions reals 53.670.517 21,0% 94.450.503 35,0% 34.117.978 23,7% 26.118.322 31,6% 23.810.990 33,3% 232.168.310 28,2%

Transfers. de capital 539.995 0,2% 0 0,0% 511.006 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1.051.001 0,1%

Actius financers 64.909 0,0% 0 0,0% 35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 64.944 0,0%

Passius financers 153.283 0,1% 13.925.403 5,2% 128.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 14.207.591 1,7%

Total 255.646.564 100,0% 270.182.355 100,0% 143.790.298 100,0% 82.800.891 100,0% 71.560.998 100,0% 823.981.106 100,0%

 31,0% 32,8% 17,5% 10,0% 8,7% 100,0% 

Quadre 7 
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3.3 Execució del pressupost d'ingressos 

Els drets reconeguts agregats de les cinc universitats públiques valencianes van ser de 
921.770.644 euros, cosa que indica un grau d'execució del 82,2%. Al seu torn, els 
cobraments, a escala d'agregat per al conjunt de les dites universitats, han ascendit a 
717.285.571 euros, que donen un grau de realització del 77,8%. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Taxes i d'altres ingressos 154.578.786 148.098.837 132.797.647 15.301.190 95,8% 89,7% 

Transferències corrents 609.316.767 633.451.295 473.234.484 160.216.811 104,0% 74,7% 

Ingressos patrimonials 2.424.241 2.891.929 2.621.110 270.819 119,3% 90,6% 

Alienació inversions reals 2.404.408 59.327 56.310 3.017 2,5% 94,9% 

Transferències de capital 100.498.897 87.903.780 60.979.437 26.924.343 87,5% 69,4% 

Actius financers 191.816.014 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 59.959.092 49.365.476 47.596.583 1.768.893 82,3% 96,4% 

Total 1.120.998.205 921.770.644 717.285.571 204.485.073 82,2% 77,8% 

Quadre 8 
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La composició dels drets reconeguts, de forma desagregada, de les cinc universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, en relació amb els diferents capítols dels 
pressuposts d'ingressos d'aquestes universitats, és la que es mostra a continuació, amb 
les xifres expressades en euros. 
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Concepte 
 

UV 
% 

s/total UPV 
% 

s/total UA 
% 

s/total UJI 
% 

s/total UMH 
% 

s/total Total 
% s/tot.

D.R. 

III.- Taxes i d'altres ingres. 52.784.227 17,6 50.780.082 18,0 23.933.283 14,8 11.201.270 12,1 9.399.975 10,9 148.098.837 16,1 

Taxes i tributs parafiscals 30.058.528 10,0 49.178.841 17,4 19.023.451 11,8 7.757.282 8,4 8.776.439 10,2 114.794.541 12,5 

Prestació de serveis 20.713.191 6,9 - - 3.810.703 2,4 3.081.268 3,3 442.782 0,5 28.047.944 3,0 

D'altres ingressos 2.012.508 0,7 1.601.241 0,6 1.099.129 0,7 362.720 0,4 180.754 0,2 5.256.352 0,6 

IV.- Ttransfers. corrents 214.885.535 71,8 189.957.834 67,2 109.814.780 68,1 62.773.913 68,0 56.019.233 64,9 633.451.295 68,7 

D'ens territorials 211.744.887 70,8 186.789.864 66,1 109.785.684 68,0 1.592.541 1,7 54.608.001 53,3 564.520.977 61,2 

De l'Administració central 1.516.469 0,5 1.651.355 0,6 551 0,0 3.593.412 3,9 291.333 0,3 7.53.120 0,8 

D'altres 1.624.179 0,5 1.516.615 0,5 28.545 0,0 57.587.960 62,4 1.119.899 1,3 61.877.198 6,7 

V.-  Ingressos patrimonials 515.789 0,2 774.455 0,3 619.138 0,4 430.555 0,5 551.992 0,6 2.891.929 0,3 

Ingressos financers 314.799 0,1 349.042 0,1 265.417 0,2 315.830 0,3 495.126 0,6 1.740.214 0,2 

D'altres 200.990 0,1 425.413 0,2 353.721 0,2 114.725 0,1 56.866 0,1 1.151.715 0,1 

VI.- Alienació inversions 16.339 0,0 0 0,0 0 0,0 3.017 0,0 39.971 0,0 59.327 0,0 

Alienació terrenys       39.971  39.971 0,0 

D'altre immob. material 16.339 0,0 0 0,0 0 0,0 3.017 0,0 0 0,0 19.356 0,0 

VII.- Transfers. de capital 28.067.701 9,4 25.168.277 8,9 19.857.510 12,3 5.002.426 5,4 9.807.867 11,4 87.903.781 9,5 

D'ens territorials 10.525.497 3,5 7.504.842 2,7 8.025.099 5,0 1.982.633 2,1 1.779.822 2,1 29.817.893 3,2 

De l'Administració central 17.310.296 5,8 8.265.310 2,9 7.442.922 4,6 0,0 4.414.816 5,1 37.433.344 4,1 

D'altres 231.908 0,1 9.398.125 3,3 4.389.489 2,7 3.019.793 3,3 3.613.228 4,2 20.652.543 2,2 

IX.- Passius financers 2.884.731 1,0 15.988.085 5,7 7.134.143 4,4 12.867.719 13,9 10.490.798 12,2 49.365.476 5,4 

Préstecs sector públic 2.264.584 0,8 1.757.570 0,6 0,0 0,0 - 0,0 4.022.154 0,4 

Préstecs sector privat 620.147 0,2 14.230.515 5,0 7.134.143 4,4 12.867.719 13,9 10.490.798 12,2 45.343.322 4,9 

D'altres          

Total 299.154.322 100,0 282.668.734 100,0 161.358.853 100,0 92.278.900 100,0 86.309.835 100,0 921.770.644 100,0 

 32,4% 30,7% 17,5% 10,0% 9,4% 100,0 

Quadre 9 

 

3.4 Resultat de l'exercici 

El resultat de les liquidacions dels pressuposts de l'exercici de 2004 de les cinc 
universitats públiques valencianes, és el que es reflecteix a continuació, expressat en 
euros. 
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Concepte UV UPV UA UJI UMH 

Drets reconeguts de l'exercici (caps. I a VIII) 296.269.591 266.680.648 154.224.711 79.411.182 75.819.038

Obligacions reconegudes de l'exercici (caps. I a VII) 277.037.895 273.915.810 148.254.069 90.836.304 80.005.628

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 19.231.696 (7.235.162) 5.970.642 (11.425.122) (4.186.590)

Variació neta de passius financers de drets reconeguts 2.884.731 15.988.086 7.134.142 12.867.719 10.490.797

Variació neta de passius financers d'obligacions reconegudes 153.283 13.925.403 128.905 0 0

II. VARIACIÓ NETA 2.731.448 2.062.683 7.005.237 12.867.719 10.490.797

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 21.963.144 (5.172.479) 12.975.879 1.442.597 6.304.208

Ajusts:  

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria no afectat 6.570.051 0 0 9.903.791 8.946.295

Desviacions de finançament positives (9.242.311) 0 0 (5.940.860) (2.987.252)

Desviacions de finançament negatives 97.445 0 0 9.878.655 3.546.241

SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 19.338.330 (5.172.479) 12.975.879 15.284.183 15.809.491

Quadre 10 

 

Com podem apreciar en el quadre anterior, llevat de la Universitat de València i de la 
d'Alacant, la resta d'universitats presenta dèficit en el resultat pressupostari de l'exercici. 
No obstant això, cal tenir en compte que tant la Universitat Politècnica de València, 
com la Universitat d'Alacant, no donen gens d'informació sobre els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria, ni recullen les desviacions de finançament positives o negatives, 
que incideixen sobre el càlcul de la magnitud del superàvit o del dèficit de finançament 
de l'exercici. 

3.5 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria de les cinc universitats públiques valencianes corresponent a 
l'exercici de 2004, és el que es reflecteix continuació, expressat en euros. 

 
Concepte UV UPV UA UJI UMH 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 83.906.670 84.204.104 29.320.350 21.190.658 29.433.092

OBLIGACIONS PENDENTS PAGAMENT 29.810.238 30.517.984 10.241.724 10.127.946 12.935.222

FONS LÍQUIDS 5.780.093 12.953.768 20.776.965 15.357.880 26.907.290

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 59.876.525 66.639.888 39.855.591 26.420.592 43.405.160

I Romanent de tresoreria afectat 30.227.224 65.366.008 - 7.906.164 14.379.093

II Romanent de tresoreria no afectat 29.649.301 1.273.880 - 18.514.428 29.026.067

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 59.876.525 66.639.888 39.855.591 26.420.592 43.405.160

Quadre 11 
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Cal manifestar que la Universitat de València presenta una major influència dels drets 
pendents de cobrament, 83.906.670 euros, sobre la magnitud del romanent de tresoreria 
total de la dita Universitat; mentre que en l'altre extrem, és en la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx on els fons líquids, per import de 26.907.290 euros, constitueixen 
quasi la major part del seu romanent de tresoreria total. 

La circumstància anterior és especialment rellevant, si tenim en compte els possibles 
ajusts que, a l'hora d'obtenir els drets pendents de cobrament, derivarien d'una correcta 
aplicació dels principis comptables públics i que es posen de manifest en cada un dels 
informes de fiscalització de les universitats. 

Addicionalment, s'ha de dir que, tret de la Universitat d'Alacant, la resta d'universitats 
ha distingit entre romanent de tresoreria afectat i no afectat al compliment d'obligacions; 
tal i com s'assenyala en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
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4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Acomplint l'acord de les Corts Valencianes pres en la reunió del dia 22 de desembre de 
1986, així com l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual 
tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització corresponent a l'any 
2004, el dit esborrany va ser tramés al comptedonant perquè, en el termini concedit, hi 
formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i al seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

a) Els òrgans fiscalitzats han formulat -si era el cas- al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

b) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

c) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut de l'informe. 

d) El text de les al·legacions formulades -si n'hi havia-, així com els informes 
motivats que s'han emés sobre tals al·legacions -els quals han servit d'antecedent 
perquè aquesta Sindicatura estimés o desestimés les al·legacions-, s'incorporen 
com a annex II en suport CD-ROM. 

 



 




