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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius generals de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector 
públic valencià; així com dels comptes que justifiquen tal activitat. 

L'article 2.1.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, no considera 
entre el sector públic valencià les universitats públiques valencianes; tanmateix, l'article 
81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, disposa que les 
universitats estan obligades a retre comptes de la seua activitat davant de l'òrgan de 
fiscalització de comptes de la comunitat autònoma; sense perjudici de les competències 
del Tribunal de Comptes. 

En el citat article es disposa que les universitats han de trametre 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 en 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, encara, que l'article 4.1.a) de la Llei Orgànica d'Universitats 
disposa que la competència per a crear universitats públiques correspon a la Generalitat 
Valenciana, competència que s'exerceix  per mitjà d'una llei aprovada per les Corts 
Valencianes, i 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. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 del citat text legal i en l'article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l'informe que s'ha de 
realitzar tindrà per objecte determinar si els comptes de l'exercici de 2004 de la 
Universitat d'Alacant s'han presentat conformement als 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 citat. 

L'article 58 del citat Reglament de Règim Interior facilita la utilització de tècniques de 
mostratge per exercir la funció fiscalitzadora, a l'objecte d'avaluar el control intern de 
les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades, quan així ho aconselle la bona 
execució dels treballs. 
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En la fiscalització del Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2004, d'acord 
amb el programa anual d'actuació, s'ha previst l'elaboració de diversos tipus d'informes 
parcials, amb un abast divers, depenent de l'àrea de què es tracte. En uns supòsits s'han 
fet informes integrals, mentre que en uns altres els informes han sigut parcials i referits 
a determinades àrees o documents dels comptes anuals. 

En qualsevol cas, en l'informe de fiscalització es recullen les mesures que ha d'adoptar 
la Universitat d'Alacant a l'objecte de millorar la seua gestió economicofinancera en 
exercicis futurs, alhora que s'hi ressenyen els incompliments de la normativa aplicable 
que s'han posat de manifest al llarg de la fiscalització. 

En compliment del que es preveu en els articles 11 i 14.6 de la Llei de Sindicatura de 
Comptes, la fiscalització s'ha realitzat 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 la Universitat d'Alacant. 

1.2 Abast de la fiscalització dels comptes anuals 

L'abast de la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat d'Alacant, 
d'acord amb el que es disposa en el programa d'actuació de la Sindicatura de Comptes 
per a l'any 2005, s'orienta a assolir els objectius següents: 

- Promoure que la Universitat reta els seus comptes anuals d'acord amb el que es 
preveu en la normativa jurídica aplicable. 

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

- Racionalitzar la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat, 
incidint en aquelles àrees de major risc o l'anàlisi de les quals comporte una 
major complexitat. 

La Universitat d'Alacant ha presentat els comptes anuals -que comprenen el balanç, el 
compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memòria- d'acord amb els principis comptables i les normes de valoració recollits en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. S'ha comprovat que 
els estats presentats guarden coherència amb els de l'exercici anterior. 

En qualsevol cas, cal observar que la Universitat, en la memòria que forma part dels 
comptes anuals, no recull tota la informació que estableix el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, ja que no ofereix informació sobre 
el personal de la Universitat i els convenis, ni tampoc una relació de drets pendents de 
cobrament segon el seu grau d'exigibilitat. 

Els citats comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat en 
data 26 de maig de 2005, i per la comissió d'afers econòmics del Consell Social el dia 
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26 de juliol de 2005. En aquesta mateixa data els van trametre a la Conselleria 
d'Empresa, Universitat i Ciència. Posteriorment, el Consell Social certifica la ratificació 
de l'aprovació dels comptes anuals, en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2005. 

En relació amb la tramitació anterior, s'ha de fer notar que la Universitat d'Alacant no 
s'ha ajustat al que es disposa en l'article 48 dels seus Estatuts, aprovats pel decret del 
Consell de la Generalitat 73/2004, de 7 de maig, en el qual s'estableix que, amb caràcter 
previ a la rendició de comptes, el Consell Social els ha d'aprovar. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2004, que forma part dels comptes anuals 
de l'exercici, va ser aprovada pel Consell Social de la Universitat en data 23 de maig de 
2005. No hi ha constatació que s'haja tramés la dita liquidació a la Conselleria 
d'Empresa, Universitat i Ciència -malgrat el que es preveu en l'article 14.5 de la Llei 
14/2004, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 
de 2005-, tràmit que calia haver formalitzat abans del dia 30 d'abril de 2005. 

La circumstància anterior ha fet que els òrgans de la Universitat hagen incomplit el 
termini de presentació de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2004 i que 
l'aprovació dels comptes s'haja produït després d'haver-los presentats en la Sindicatura 
de Comptes. 

Els comptes anuals de la Universitat, els ha presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en data 30 de juny de 
2005, juntament amb l'informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que-
d'acord amb 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- realitza la Intervenció General. Aquests 
documents s'adjunten al present informe de fiscalització. 

En la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat corresponent a 
l'exercici de 2004, s'ha fet bàsicament una anàlisi de la comptabilitat pressupostària, i 
s'ha analitzat la comptabilitat financera solament en aquells aspectes no considerats en 
la pressupostària. 

En aquest sentit, la fiscalització s'ha centrat en els següents objectius, a la vista de les 
àrees en què s'han concentrat les observacions i recomanacions de major transcendència 
en els tres últims informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes: 

- Revisió formal dels comptes anuals de la Universitat, comprovant si s'ajusten al 
que es disposa en el Pla General de Comptabilitat de la Generalitat Valenciana i 
si contenen tota la informació necessària. 

- Anàlisi dels procediments de control intern establits per la Universitat, tot fent 
referència a l'estructura i les funcions assignades, als mitjans personals adscrits i 
a l'activitat realitzada durant l'exercici de 2004. 
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- Revisió de l'estat de la liquidació del pressupost -comparant els pressuposts 
inicial i final-, de les modificacions pressupostàries realitzades i dels nivells 
d'execució pressupostària. 

- Anàlisi dels següents estats dels comptes anuals de l'exercici de 2004: resultat 
pressupostari, romanent de tresoreria i operacions de pressuposts tancats. 

- Quant a l'execució de l'estat de despeses, s'han revisat de forma singular els 
capítols de despeses corrents en béns i serveis i les despeses d'inversió. 

- Quant a l'execució de l'estat d'ingressos, s'han analitzat de forma singular els 
capítols de transferències corrents i de capital. 

Cal fer notar que, en la revisió dels comptes anuals i de la documentació tramesa a la 
Sindicatura de Comptes, no s'ha posat de manifest cap circumstància significativa que 
haja aconsellat ampliar l'abast inicial de la fiscalització realitzada. 

El treball de l'equip d'auditoria s'ha portat a efecte 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 
de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

L'objectiu fonamental de l'informe és la fiscalització de l'activitat economicofinancera 
de la Universitat, mitjançant la realització de determinades proves selectives, la revisió 
de procediments i registres i l'avaluació prèvia del control intern que es desenvolupa en 
la dita institució. 

1.3 Abast de la fiscalització del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, s'ha revisat el 
compliment, per part de la Universitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l'exercici finalitzat el dia 31 de desembre de 2004. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits en els normes jurídiques que detallem a 
continuació: 

- Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 
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- Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i 
Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de 
la Comunitat Valenciana. 

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

- Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes. 

- Llei 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'exercici de 2004. 

- Decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual 
s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant (aquests Estatuts han estat en 
vigor fins al dia 18 de maig de 2004). 

- Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

- Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual 
s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant (aquests Estatuts estan en 
vigència des del dia 19 de maig de 2004). 

- Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

- Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

1.4 Conclusions generals de la fiscalització 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en els apartats 1.2 i 1.3 
d'aquest informe, cal manifestar que no s'han posat de manifest fets o circumstàncies 
que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats a les 
normes comptables que hi són d'aplicació, ni s'hi han detectat incompliments rellevants 
de la normativa jurídica a la qual es sotmet la Universitat d'Alacant. 
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A part d'això, interessa ressaltar les observacions i recomanacions realitzades en els 
apartats 5.2 i 5.3 de l'informe, en relació amb els drets reconeguts per transferències 
corrents i de capital rebudes de la Generalitat Valenciana. 
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2. ANÀLISI DEL CONTROL INTERN DE LA UNIVERSITAT 

2.1 Estructura i funcions 

L'article 220 dels Estatuts de la Universitat disposa que el control intern dels ingressos i 
les despeses es realitzarà per mitjà de l'oficina de control pressupostari. S'hi estableix 
que la dita unitat administrativa desenvoluparà les seues funcions, de forma preferent, 
usant tècniques d'auditoria, sota la immediata dependència del rector, i que anualment 
informarà el Consell Social sobre les seues actuacions. 

En l'organigrama on es regulen els serveis generals de la Universitat, n'apareix un 
denominat Servei de Control de la Gestió, al qual la relació de llocs de treball assigna 
un total de cinc llocs de treball; en l'exercici de 2004 n'hi havia tres que es trobaven 
vacants, entre els quals el corresponent a la direcció del servei. Es tracta de llocs de 
treball de naturalesa funcionarial, tots d'Administració general, d'acord amb el que es 
preveu en la Llei de Funció Pública Valenciana. 

En el citat organigrama dels serveis generals, s'indiquen quines són les funcions 
assignades al Servei de Control de la Gestió, entre les quals podem destacar les 
següents: 

- Suport tècnic i administratiu a la Comissió de Pressuposts i Seguiment 
Pressupostari. 

- Assistència a les meses de contractació i expedició dels certificats d'existència 
de crèdit. 

- Coordinació i suport d'auditories externes. 

- Control de gestió i auditories internes. 

- Elaboració d'informes de gestió. 

Cal manifestar que, d'acord amb el que s'expressa en l'article 75 dels Estatuts de la 
Universitat, correspon al gerent exercir el control de la gestió dels ingressos i les 
despeses del pressupost de la Universitat, i vetlar pel seu compliment. 

A la vista del que hem exposat, es considera imprescindible que la Universitat promoga 
la creació de l'oficina de control pressupostari i que n'aprove les normes internes de 
funcionament, en els quals s'han d'establir de forma clara les funcions que tinga 
assignades i els procediments que haja de desenvolupar, i on es garantisca la 
independència de les seues funcions respecte dels òrgans de gestió del pressupost. 
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2.2 Activitat desenvolupada durant l'exercici 

L'article 18 de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici de 2004, disposa que 
el Servei de Control de la Gestió verificarà i controlarà l'execució dels ingressos i les 
despeses del pressupost, amb independència dels responsables dels centres de despesa. 

A fi d'assolir l'objectiu anterior, aquest Servei està facultat per a sol·licitar en qualsevol 
moment els documents i els dictàmens que estime pertinents; podrà proposar a la 
Gerència la realització de revisions i controls interns dels diferents centres de despesa i 
serveis. S'hi indica, així mateix, que emetrà un informe de cada exercici econòmic, més 
tots aquells que li encarregue la Gerència. 

En relació amb les funcions anteriors, no hi ha constatació que hagen sigut exercides pel 
Servei de Control de la Gestió, el qual, en l'exercici de 2004, s'ha ocupat de fer un 
seguiment de la gestió pressupostària en els diferents capítols del pressupost de 
despeses de la Universitat. 

Es considera necessari que, a part de constituir una oficina de control pressupostari -tal 
com hem indicat en l'apartat anterior-, la Universitat promoga amb la major promptitud 
possible que l'actual Servei de Control de la Gestió realitze les funcions que li assignen 
l'actual organigrama dels serveis generals i les bases d'execució del pressupost. 

A l'objecte de fer efectiu l'objectiu anterior, resulta imprescindible que la Universitat 
assegure la provisió de tots els llocs de treball adscrits al citat servei de control 
pressupostari, en especial el lloc de director. 
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1 Introducció 

Les dades de l'execució del pressupost presentat per la Universitat en els seus comptes 
anuals, amb les xifres expressades en euros, són les següents: 

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

3 Taxes i d'altres ingressos 20.449.406 3.762.379 24.211.785 23.933.283 23.300.913 632.370

4 Transferències corrents 104.653.7500 0 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031

5 Ingressos patrimonials 691.164 9 691.173 619.138 609.652 9.486

6 Alienació inversions reals 0 0 0 0 0 0

7 Transferències de capital 12.568.454 7.289.056 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698

8 Actius financers 2.689.641 26.977.054 29.666.695 0 0 0

9 Passius financers 0 8.035.853 8.035.853 7.134.142 7.134.142 0

Total 141.052.415 46.064.351 187.116.766 161.358.853 134.803.268 26.555.585
       
 

Despeses 
Crèdits 
inicials 

 
Modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

1 Despeses de personal 83.097.443 211.317 83.308.760 80.299.493 79.533.911 765.582

2 Despeses funcionament 22.272.347 0 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462

3 Despeses financeres 6.780.182 0 6.780.182 6.464.744 6.464.744 0

4 Transferències corrents 1.294.005 0 1.294.005 1.294.005 1.294.005 0

6 Inversions reals 27.179.027 45.642.499 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632

7 Transferències de capital 300.506 210.500 511.006 511.006 511.006 0

8 Actius financers 0 35 35 35 35 0

9 Passius financers 128.905 0 128.905 128.905 128.905 0

Total 141.052.415 46.064.351 187.116.766 148.382.974 143.790.298 4.592.676

Superàvit pressupostari de l'exercici 12.975.879  

Quadre 1 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que ascendia a 141.052.415 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 46.064.351 euros; cosa que ha determinat un 
pressupost definitiu de 187.116.766 euros. 

Cal manifestar que el superàvit pressupostari de l'exercici (calculat com la diferència 
entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes durant l'exercici), puja a un total 
de 12.975.879 euros. 
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3.2 Pressupost inicial 

El pressupost de la Universitat per a l'exercici de 2004 va ser aprovat pel Consell Social 
en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2004, després que la Direcció General 
d'Universitats i Investigació hagués emés l'informe previ en data 29 de desembre de 
2003. 

En conseqüència amb això, es va produir la pròrroga del pressupost de l'exercici 
anterior, tot i que ni ha constatació de l'existència de cap resolució del rector de la 
Universitat en la qual s'acorde formalment la citada pròrroga i s'exposen les raons que la 
van motivar. 

S'ha de dir que la pròrroga dels pressuposts no és la millor opció per a realitzar una 
adequada gestió de les diverses activitats que desenvolupa la Universitat, raó per la qual 
caldria procurar que, en exercicis futurs, els pressuposts estiguen aprovats a la data 
d'inici de l'exercici pressupostari. 

No consta tampoc que la Universitat haja publicat el pressupost en el "Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana", a pesar del que es preveu en l'article 81.2 de la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

El pressupost inicial de l'exercici de 2004 i la seua comparació amb el de l'exercici 
anterior, es mostren a continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Pressupost inicial  

Capítols 2004 2003 

Variació pressupost 
2003/2004 

3 Taxes i d'altres ingressos 20.449.406 18.871.780 1.577.626 8,4% 

4 Transferències corrents 104.653.750 100.903.295 3.750.455 3,7% 

5 Ingressos patrimonials 691.164 751.265 (60.101) (8,0%) 

6 Alienació inversions reals    

7 Transferències de capital 12.568.454 10.752.107 1.816.347 16,9% 

8 Actius financers 2.689.641 0 2.689.641 -- 

9 Passius financers 6.971.740 (6.971.740) -- 

Total ingressos 141.052.415 138.250.187 2.802.228 2,0% 

1 Despeses de personal 83.097.443 76.185.454 6.911.989 9,1% 

2 Despeses de funcionament 22.272.347 22.912.830 (640.483) (2,8%) 

3 Despeses financeres 6.780.182 6.223.698 556.484 8,9% 

4 Transferències corrents 1.294.005 324.546 969,459 298,7% 

6 Inversions reals 27.179.027 31.269.918 (4.090.891) (13,1%) 

7 Transferències de capital 300.506 1.033.741 (733.235) (70,9%) 

8 Actius financers 300.000 (300.000) (100,0%) 

9 Passius financers 128.905  128.905  

Total despeses 141.052.415 138.250.187 2.802.228 2,0% 

Quadre 2 

 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el pressupost 
inicial per a l'exercici de 2004 s'ha incrementat en 2.802.228 euros -respecte de la xifra 
inicial de l'any 2003-, cosa que ha significat un augment del 2%. 

Les variacions més significatives en el pressupost d'ingressos de la Universitat per a 
l'exercici de 2004, són les següents: 

- Increment del 8,4% en el capítol de "Taxes i d'altres ingressos", a causa 
principalment que en exercicis anteriors aquests ingressos s'havien pressupostat 
per sota dels ingressos realment liquidats. 

- Reducció del 8% en el capítol d'"Ingressos patrimonials", a causa de la menor 
disponibilitat de la tresoreria, que implica menors ingressos en concepte 
d'interessos de comptes bancaris. 

- Increment del 16,9% en el capítol de "Transferències de capital", a causa del 
finançament de projectes finalistes per mitjà de Fons FEDER. 
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- No es consigna cap quantitat en el capítol de "Passius financers", a causa de la 
desaparició del finançament corresponent al pla d'inversions; al contrari que en 
l'exercici anterior, en el qual hi havia una consignació de 6.971.740 euros. 

Cal manifestar que en el capítol d'"Actius financers" es consigna un import de 
2.689.641 euros com a romanent genèric, en funció de les dades de la liquidació de 
l'exercici anterior. Els romanents de crèdit , però, no es poden fer constar com a previsió 
en el pressupost d'ingressos, ja que, en el supòsit que els dits romanents siguen 
incorporats per una modificació de crèdits, no es reconeixen drets en el pressupost 
d'ingressos per aqueixos conceptes. 

En relació amb el pressupost de despeses per a l'exercici de 2004, les diferències més 
significatives -respecte del pressupost de despeses de l'exercici anterior-, són les 
següents: 

- Augment del 9,1% en el capítol de "Despeses de personal", derivat de 
l'ampliació i transformació de la plantilla, així com dels increments salarials i de 
l'antiguitat. 

- Increment substancial, d'un 298,7%, del capítol de "Transferències corrents", a 
causa de la consignació de la transferència a la Fundació General de la 
Universitat. 

- Disminució d'un 13,1% de la consignació del capítol d'"Inversions reals", a 
causa de l'absència de l'anualitat corresponent al Pla d'Inversions i al retall 
realitzat en els programes d'actuació dels distints vicerectorats. 

- Reducció d'un 70,9% de la consignació del capítol de "Transferències de 
capital", ja que les despeses externes relatives a la Biblioteca Virtual es 
canalitzen per mitjà de la Fundació BIMICESA, i no a través de la Universitat. 

- Consignació de la quantitat de 128.905 euros en el capítol de "Passius 
financers", corresponents al primer pagament del préstec concedit pel Ministeri 
de Ciència i Tecnologia per a parcs científics. 

3.3 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat per a l'exercici de 2004 experimentà un 
creixement del 32,7% -en relació amb el pressupost inicial-, a conseqüència de les 
modificacions pressupostàries realitzades durant el dit exercici, que s'elevaren a 
46.064.351 euros. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2004, és el que es mostra en el quadre següent, amb l'import que han implicat en 
l'increment del pressupost inicial, amb les xifres expressades en euros. 
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Capítols 

Pressupost 
inicial 

 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Increm. pressup. 
defin./inicial 

3 Taxes i d'altres ingressos 20.449.406 3.762.379 24.211.785 18,4% 

4 Transferències corrents 104.653.750 0 104.653.750  

5 Ingressos patrimonials 691.164 9 691.173  

7 Transferències de capital 12.568.454 7.289.056 19.857.510 58,0% 

8 Actius financers 2.689.641 26.977.054 29.666.695 1.003,0% 

9 Passius financers 8.035.853 8.035.853  

Total ingressos 141.052.415 46.064.351 187.116.766 32,7% 

1 Despeses de personal 83.097.443 211.317 83.308.760 0,2% 

2 Despeses funcionament 22.272.347 22.272.347  

3 Despeses financeres 6.780.182 6.780.182  

4 Transferències corrents 1.294.005 1.294.005  

6 Inversions reals 27.179.027 45.642.499 72.821.526 167,9% 

7 Transferències capital 300.506 210.500 511.006 70,0% 

8 Actius financers 35 35  

9 Passius financers 128.905 0 128.905  

Total despeses 141.052.415 46.064.351 187.116.766 32,7% 

Quadre 3 

 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha analitzat la totalitat dels expedients de 
modificació de crèdits tramitats per la Universitat durant l'exercici; una vegada fet això, 
es poden expressar, amb caràcter general, les conclusions següents: 

- En els expedients analitzats no consten els antecedents que han motivat cada un 
dels dits expedients. La documentació relativa a aquesta qüestió es troba 
dispersa entre els diversos serveis de la Universitat. 

- Les bases d'execució del pressupost no precisen quin és l'òrgan competent per a 
aprovar cada una de les modalitats de modificació pressupostària. S'ha 
comprovat, no obstant això, que totes les modificacions han sigut aprovades pel 
Consell de Govern i pel Consell Social de la Universitat; però alguns expedients 
han sigut aprovats en l'exercici de 2005. 

- S'ha comprovat que diversos expedients han sigut finançats amb romanents, en 
uns casos amb denominació de "romanents específics" i en un altres amb 
denominació de "romanents genèrics". Tanmateix, en l'estat de romanent de 
tresoreria corresponent a l'exercici de 2003 no es fa distinció entre romanent de 
tresoreria afectat i no afectat; de manera que la seua utilització en l'exercici de 
2004 no queda clara. 
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En relació amb l'anàlisi singular dels expedients analitzats, es poden formular les 
observacions següents: 

- L'expedient número 3, per un import de 213.316 euros, és qualificat per la 
Universitat com un "suplement de crèdit", quan es tracta d'un expedient 
d'incorporació de romanents finançat amb romanent de tresoreria; tal i com es 
desprén de la memòria subscrita pel gerent. 

- En l'expedient número 4, per import de 6.258.880 euros, qualificat com a 
"suplement de crèdit", no es compleixen els requisits que la normativa 
pressupostària estableix per a aquest tipus de modificació. 

 En la memòria del gerent no es fa cap menció a la impossibilitat d'ajornar a 
l'exercici següent les despeses que s'hi volen finançar, alhora que l'augment en la 
consignació de despeses es produeix sense especificar cap programa o projecte. 

- En els expedients números 7 i 8, s'han fet les modificacions pressupostàries 
sense haver sigut informades favorablement pel Consell de Govern ni aprovades 
pel Consell Social de la Universitat. Com que aquesta circumstància s'ha produït 
en l'exercici de 2005, s'han incomplit les bases d'execució del pressupost de la 
Universitat. 

- L'expedient número 8 és qualificat com un "suplement de crèdit", quan es tracta 
d'una "generació de crèdits", atesa la forma de finançar-lo que es fa constar en la 
memòria del gerent. 

 Per a poder disposar dels crèdits per a despeses finançades amb aquest augment 
de la previsió, els ingressos hauran d'estar reconeguts. No obstant això, i tal com 
s'aprecia en la liquidació del pressupost, en diversos dels conceptes d'ingressos 
del citat expedient de modificació, no s'ha produït aquest fet. 

3.4 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari presentat en els comptes anuals referit a l'exercici de 2004, és el 
que es mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 154.224.711 148.254.034 5.970.677 

Operacions amb actius financers  35 (35)

Operacions comercials    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 154.224.711 148.254.069 5.970.642 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 7.134.142 128.905 7.005.237 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI   12.975.879 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria     

Desviacions de finançament positives     

Desviacions de finançament negatives     

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI   12.975.879 

Quadre 4 

 

L'examen de les dades recollides en el quadre anterior, permet apreciar que la 
Universitat no reflecteix en el seu resultat pressupostari els ajusts pels crèdits gastats 
finançats amb romanent de tresoreria, ni les desviacions positives i negatives de 
finançament; a pesar del que es preceptua en el Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat Valenciana. 

Cal manifestar, d'altra banda, que el resultat pressupostari de l'exercici de 2004 inclou 
obligacions d'exercicis anteriors a 2004, per import de 2.162.112 euros, sense que se 
n'haja fet cap reconeixement exprés a fi d'imputar-les a un pressupost que no els 
correspon. 

Quant als drets reconeguts en concepte de "Transferències corrents" i "Transferències 
de capital", així com pel que fa a les desviacions de finançament -que tenen una 
rellevància important en el resultat pressupostari-, s'han de tenir en compte les 
circumstàncies descrites en els apartats 5.2 i 5.3 d'aquest informe. 

3.5 Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, tal com 
el presenta la Universitat en els seus comptes anuals, amb les xifres expressades en 
euros. 
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Concepte Imports 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 29.320.350 

Del pressupost corrent 26.555.585  

De pressuposts tancats 738.178  

D'operacions no pressupostàries 2.026.587  

D'operacions comercials  

De dubtós cobrament  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.241.724 

Del pressupost corrent 4.592.676  

De pressuposts tancats  

D'operacions no pressupostàries 5.649.048  

D'operacions comercials  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

FONS LÍQUIDS 20.776.965 

I. Romanent de tresoreria afectat  

II. Romanent de tresoreria no afectat  

III. Romanent de tresoreria total 39.855.591 

Quadre 5 

 

Cal fer notar -tal i com es reflecteix en el quadre anterior- que la Universitat no ha 
tingut en compte els cobraments pendents d'aplicació, que a la data de tancament de 
l'exercici ascendien a 107.831 euros, i tampoc no ha considerat els saldos de dubtós 
cobrament, ni distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat; malgrat el que 
es preveu en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

3.6 Pressuposts tancats 

L'estat d'execució de pressuposts tancats -relatiu als ingressos i les despeses- que 
presenta la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2004, és 
el següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Drets pendents de cobrament 

Situació en 2004 Segons 
comptes 2003 Anul·lacions Definitiu Cobrat Pendent 

14.532.527 88.338 14.444.189 13.706.010 738.178 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2004 Segons 
comptes 2003 Anul·lacions Definitiu Pagat Pendent 

4.747.676 0 4.747.676 4.747.676 0 

Quadre 6 

 

Els drets pendents de cobrament rebuts en l'agrupació de pressuposts tancats, a la data 
de començament de l'exercici de 2004, eren de 14.532.527 euros, mentre que al 
finalitzar l'exercici s'havien reduït a la xifra de 738.178 euros; cosa que ha significat un 
percentatge de cobrament del 94,9%, tot prenent en consideració les anul·lacions. 

La composició del pendent de cobrament d'aquest estat de pressuposts tancats, comprén 
drets reconeguts en els exercicis de 1999 a 2003. En l'exercici de 2004, però, no s'ha 
produït cap cobrament de drets pendents de cobrament corresponents als exercicis de 
1999 i 2000. 

A la vista de la circumstància anterior, es considera convenient que la Universitat, tan 
aviat com això siga possible, efectue una valoració rigorosa dels saldos pendents de 
cobrament de pressuposts tancats, ja que existeixen imports que, bé per l'exercici en què 
han sigut reconeguts, o bé perquè han prescrit, són de difícil o impossible realització. 

L'examen de les anul·lacions de drets realitzades per la Universitat en l'exercici de 2004, 
que s'eleven a la xifra de 88.338 euros, permet formular les consideracions següents: 

- No s'han formalitzat expedients de baixa, i en cap dels supòsits analitzats no 
existeix documentació que done suport a les anul·lacions. 

- Cap òrgan de la Universitat no ha aprovat l'anul·lació o baixa dels drets. 

Quant a les obligacions pendents de pagament de pressuposts tancats, cal fer notar que 
durant l'exercici de 2004 la Universitat ha pagat el 100% de les obligacions pendents de 
pagament de l'exercici de 2003, que eren de 4.747.676 euros. 
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4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Introducció 

L'execució del pressupost de despeses presentada per la Universitat d'Alacant en els 
seus comptes anuals, és la que mostrem a continuació, amb les dades expressades en 
euros. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

1 Despeses de personal 83.308.760 80.299.493 79.533.911 765.582 96,4% 99,0%

2 Despeses funcionament 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462 97,8% 99,8%

3 Despeses financeres 6.780.182 6.464.744 6.464.744 0 95,3% 100,0%

4 Transferències corrents 1.294.005 1.294.005 1.294.005 0 100,0% 100,0%

6 Inversions reals 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632 52,1% 90,0%

7 Transferències capital 511.006 511.006 511..006 0 100,0% 100,0%

8 Actius financers 35 35 35 0 100,0% 100,0%

9 Passius financers 128.905 128.905 128.905 0 100,0% 100,0%

Total 187.116.766 148.382.974 143.790.298 4.592.677 79,3% 96,9%

Quadre 7 

 

Com podem apreciar en el quadre anterior, les obligacions reconegudes de l'exercici van 
ser de 148.382.974 euros, i el grau d'execució del pressupost de despeses, del 79,3%; 
mentre que els pagaments es van xifrar en 143.790.298 euros, cosa que ha determinat un 
grau de realització del 96,9%. 

4.2 Despeses corrents en béns i serveis 

En l'apartat 1.2 de l'informe s'indica que el capítol de "Despeses corrents en béns i 
serveis" ha sigut un dels fiscalitzats en l'exercici de 2004. En aquest sentit, s'han revisat 
les despeses imputades a aquest capítol del pressupost de despeses, l'execució del qual, 
a la data de tancament de l'exercici, és la que es mostra a continuació, amb les xifres 
expressades en euros: 
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Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

20 Arrendaments i cànons 66.792 66.792 66.792 0 100% 100%

21 Reparació, manteniment i conserv. 1.222.562 1.222.562 1.189.640 32.922 100% 97,3%

22 Material, subministr. i d'altres 19.922.979 19.424.808 19.423.268 1.540  100%

23 Indemnitzacions per raó de servei 761.208 761.208 761.208 0 100% 100%

24 Despeses funcion. centres despesa 298.806 298.806 298.806 0  100%

Total capítol 2 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462 97,8% 99.8%

Quadre 8 

 

Amb la finalitat de realitzar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, s'ha 
obtingut el següent desglossament de les obligacions reconegudes, a escala d'article 
pressupostari i comparant les xifres dels exercicis de 2003 i 2004, tot expressat en 
euros. 

 
 

Articles 
 

2004 
 

2003 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

20 Arrendaments i cànons 66.792 51.396 15.396 30,0% 

21 Reparació, manteniment i cons. 1.222.562 1.324.220 (101.658) (7,7%) 

22 Material, subministraments i d'altres 19.424.808 20.530.593 (1.105.785) (5,4%) 

23 Indemnitzacions per raó del servei 761.208 934.403 (173.195) (18,5%) 

24 Despeses de publicacions 298.806 327.037 (28.231) (8,69%)

Total capítol 2 21.774.176 23.167.649 (1.393.473) (6,0%) 

Quadre 9 

 

Cal manifestar que la participació de les "Despeses corrents en béns i serveis", dins del 
pressupost de despeses de la Universitat per a l'exercici de 2004, s'eleva a un 
percentatge de l'11,9%. El percentatge d'obligacions reconegudes en aquest capítol 
pressupostari, respecte del total, ha sigut del 14,7%. 

Quant a la gestió del pressupost de despeses de la Universitat, s'ha de fer notar que les 
bases d'execució del pressupost per a l'exercici de 2004 estableixen la necessitat 
d'articular normes i procediments de gestió econòmica, als quals s'ajustaran els distints 
centres de despesa. 

Les dites normes no han sigut aprovades per la Universitat. Solament s'ha comprovat 
l'existència d'un anomenat "manual de gestió econòmica", que apareix publicat en la 
pàgina "web" de la Universitat; però es tracta d'un manual per a l'usuari de l'aplicació 
informàtica. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2004 

- 116 - 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha revisat una mostra significativa de les 
despeses imputades a aquest capítol del pressupost de despeses, amb la finalitat de 
comprovar-ne l'adequació de la justificació documental i de la imputació comptable i 
temporal. Una vegada realitzada aqueixa revisió, es poden formular les observacions 
següents: 

- En els diversos documents analitzats, no consta que s'haja formalitzat el 
preceptiu control intern, per part del Servei de Control de Gestió de la 
Universitat. 

- S'ha comprovat l'existència de despeses derivades de l'activitat de les diferents 
unitats de despesa que, al no tenir consignació pressupostària suficient, es 
traslladen a l'exercici següent. 

- Les factures, no les registren d'entrada en la Universitat, o en els diferents 
departaments. Existeixen factures que no són visades per qui sol·licita el servei, 
o que, en els supòsits en què sí que es formalitza aquest tràmit, no s'identifiquen 
les persones que hi han participat, ni la data en què això s'ha fet. 

- En les factures corresponents a l'exercici anterior, no consta l'aprovació de 
l'òrgan competent. 

4.3 Despeses d'inversió 

L'execució del capítol d'"Inversions reals", a la data de tancament de l'exercici de 2004, 
segons els estats presentats per la Universitat, es la següent, expressada en euros. 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pendents 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

60 Investigació 60.949.603 28.511.293 28.003.891 507.402 46,8% 98,2%

62 Inversions 11.871.923 9.399.317 6.114.087 3.285.230 79,2% 65,0%

Total capítol 6 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632 52,1% 90,0%

Quadre 10 

 

El resum de l'evolució d'aquest capítol pressupostari, en especial de l'article "Inversions 
associades al funcionament", en el qual no hi havia cap consignació inicial, és el que es 
recull en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Despeses denominació 
Crèdits 
inicials 

 
Modificacions 

Crèdits 
definitius 

60 Inversions en investigació 27.179.027 33.770.576 60.949.603

62 Inversions associades al funcionament -- 11.871.923 11.871.923

620 Pla d'Inversions -- 8.035.853 8.035.853 

621 Inversions pròpies -- 2.415.464 2.415.464 

622 Infraestructura docent -- 1.420.606 1.420.606 

Total 27.179.027 45.642.499 72.821.526

Quadre 11 

 

El capítol d'"Inversions reals" és el segon en importància en el pressupost de despeses 
de la Universitat. Els crèdits definitius van ser de 72.821.526 euros; però cal ressaltar 
que s'hi van reconéixer obligacions per 37.910.610 euros, cosa que ha significat un grau 
d'execució del 52,1%. Els pagaments líquids han sigut de 34.117.978 euros, que 
determinen un grau de realització del 90%. 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, la Universitat no pressuposta cap consignació 
en l'article "Inversions reals associades al funcionament", sinó que solament preveu 
realitzar inversions en investigació. Atés que el pressupost és el document de 
planificació dels ingressos i les despeses que s'han de realitzar en l'exercici, la 
Universitat hauria de registrar-hi adequadament les dotacions que han de figurar en el 
pressupost inicial. 

En la fiscalització realitzada en aquest capítol del pressupost de despeses, hem 
comprovat que s'hi ha comptabilitzat un import de 586.978 euros en concepte de 
despesa d'investigació, per un avançament concedit a la Societat de Relacions 
Internacionals, S.A. -societat pública de la Universitat-, sense que conste cap factura 
que done suport a la dita despesa i sense que l'òrgan competent haja dictat el preceptiu 
acte administratiu en el qual s'aprova la despesa. 

Amb independència del que hem expressat en el paràgraf anterior, i considerant que no 
ha quedat acreditat que es tracte d'una depesa per un servei prestat a la Universitat, 
caldria haver-la considerada com una subvenció nominativa. La imputació al capítol de 
"Transferències corrents" o al de "Transferències de capital", dependria de l'objecte o la 
destinació de la despesa, circumstància aquesta sobre la qual no hi ha hagut major 
concreció. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Introducció 

L'execució del pressupost d'ingressos de la Universitat d'Alacant, segons la liquidació 
recollida en els comptes anuals, és la que mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr.
Grau 

execució 
Grau 

complim.

3 Taxes i d'altres ingressos 24.211.785 23.933.283 23.300.913 632.370 98,8% 97,4% 

4 Transferències corrents 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031 104,9% 81,6% 

5 Ingressos patrimonials 691.173 619.138 609.652 9.486 89,6% 98,5% 

7 Transferències de capital 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698 100,0% 71,4% 

8 Actius financers 29.666.695 0 0 0 0,0% -- 

9 Passius financers 8.035.853 7.134.142 7.134.143 0 88,8% 100,0% 

Exercici corrent 187.116.766 161.358.853 134.803.269 26.555.585 86,2% 83,5% 

Quadre 12 

 

El pressupost definitiu d'ingressos s'elevà a 187.116.766 euros i els drets reconeguts van 
ser de 161.358.854 euros. S'ha de dir que el grau d'execució del pressupost d'ingressos 
representa un percentatge del 86,2% i que el grau de realització és d'un 83,5%. 

5.2 Transferències corrents 

El desglossament d'aquest capítol pressupostari, d'acord amb els diversos conceptes que 
el componen, és el que es mostra a continuació , amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Conceptes 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament
Grau 

execució 
Grau 

realització

400 De l'Admó. de l'Estat 0 551 551 0 -- 100% 

450 De la Comunitat Autònoma 104.653.750 109.785.684 89.544.653 20.241.031 104,9% 81,6% 

460 Dels ajuntaments 0 27.045 27.045 0 -- 100% 

490 De l'exterior 0 1.500 1.500 0 -- 100% 

Total capítol 4 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031 104,9% 81,6% 

Quadre 13 

 

Les previsions definitives d'aquest capítol pressupostari, que s'eleven a la xifra de 
104.653.750 euros, constitueixen el 55,9% del total del pressupost d'ingressos. Els drets 
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reconeguts nets, per un import de 109.814.780 euros, representen el 68,1% del total de 
drets reconeguts. 

En la revisió efectuada sobre aquest capítol del pressupost d'ingressos, s'ha posat de 
manifest que, en el concepte "Subvencions per a despeses corrents de la Comunitat 
Autònoma", s'inclou el reconeixement de les subvencions a favor de la Universitat 
procedents del Programa Plurianual de Finançament del Sistema Públic Universitari 
Valencià per a 2004, per un import de 103.583.019 euros. 

En relació amb la comptabilitat del drets per transferències corrents, s'ha de dir que, 
d'acord amb el que es preveu en la regla segona de la Instrucció de Comptabilitat per a 
la Generalitat Valenciana i en el mateix Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana -que resulten d'aplicació a les universitats públiques 
valencianes-, els dits drets s'han de reconéixer quan es cobren, o quan es conega de 
forma certa que l'ens que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de la 
correlativa obligació. 

En aquest sentit, cal fer notar que la Universitat ha reconegut drets per transferències 
corrents de la Generalitat Valenciana, per una quantia de 20.241.031 euros, sense haver 
produït un increment en la seua tresoreria i sense haver justificat que tingués 
coneixement que la Generalitat hagués dictat el correlatiu acte de reconeixement de 
l'obligació. 

5.3 Transferències de capital 

Els saldos d'aquest capítol del pressupost d'ingressos de la Universitat d'Alacant, són els 
que recollim a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Conceptes 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts
Cobraments

nets 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

700 Subv. capital del Min. de Cultura 4.849.349 4.849.349 2.347.848 2.501.501 100,0% 48,4%

701 Subv. capital d'altres ministeris 2.593.573 2.593.573 2.593.573 0 100,0% 100,0%

710 Subv. capital d'OO.AA. admtius. 103.478 103.478 103.478 0 100,0% 100,0%

750 Subv. capital de la G.V. 8.025.099 8.025.099 4.853.902 3.171.197 100,0% 60,5%

760 Subv. capital d'ajuntaments 141.077 141.077 141.077 0 100,0% 100,0%

761 Subv. capital de diputacions 95.730 95.730 95.730 0 100,0% 100,0%

770 Subv. capital d'empreses privades 288.874 288.874 288.874 0 100,0% 100,0%

780 Subv. capital d'instit. s/fins lucre 622.602 622.602 622.602 0 100,0% 100,0%

790 Subv. capital de l'exterior 3.137.728 3.137.728 3.137.728 0 -- 100,0%

Total capítol 7 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698 100,0% 71,4%

Quadre 14 

 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2004 

- 120 - 

Les previsions definitives d'aquest capítol del pressupost d'ingressos s'eleven a 
19.857.510 euros, que en representen un 10,6% del pressupost total, i els drets 
reconeguts es xifren en 19.857.510 euros, que donen un grau d'execució del 100%. Els 
ingressos líquids, d'altra banda, foren de 14.184.812 euros, cosa que ha determinat un 
grau de realització del 71,4% i un pendent de cobrament de 5.672.698 euros. 

S'ha revisat una mostra significativa de les anotacions comptables realitzades per la 
Universitat en aquest capítol pressupostari, i la documentació que les justifica: una 
vegada fet això, interessa formular les consideracions següents: 

- En relació amb el concepte "Subvencions de capital del Ministeri de Cultura", es 
pot destacar la transferència rebuda del Ministeri d'Educació i Ciència, per 
import de 230.140 euros, procedent del conveni financer "Sòcrates/Erasmus", 
per mitjà del qual es concedeixen beques per a la mobilitat dels estudiants. 
Aquest dret apareix incorrectament registrat en el present capítol pressupostari, 
ja que hauria de figurar en el capítol de "Transferències corrents", en atenció a la 
naturalesa de les despeses subvencionades. 

- En el concepte "Subvencions de capital del Ministeri de Cultura", la Universitat 
ha registrat un dret per import de 2.501.501 euros de Fons FEDER per al període 
de programació 2000-2006, concedit per resolució del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia el 21 de juliol de 2003, per a realitzar projectes d'infraestructura 
científica. 

 En relació amb aquest dret, s'ha de fer notar que no té suport comptable suficient 
i que el reconeixement d'aquest dret es basa en la decisió de l'òrgan competent 
d'incorporar a la dita fase les previsions pressupostades inicialment. El 
reconeixement se n'ha basat en una expectativa d'ingrés, i no s'ajusta al que es 
disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

- En el concepte "Subvencions de capital de la Generalitat Valenciana" s'inclouen 
diverses subvencions dels fons FEDER, per import de 6.258.880 euros, 
canalitzades per mitjà de la Generalitat, per a finançar infraestructures 
cientificotècniques per al període de programació 2000-2006. 

 De l'import anteriorment esmentat, n'hi ha un total de 5.908.197 euros destinats 
a la construcció de dos edificis, les obres dels quals no han començat; això 
implica, per tant, un ajust negatiu per valor de 5.908.197 euros en el resultat 
pressupostari de l'exercici i en el romanent de tresoreria originat per les 
desviacions de finançament derivades d'aquests projectes. 

 Amb independència d'això, cal fer notar que el possible incompliment total o 
parcial de l'objectiu d'aquests projectes, podria originar el reintegrament de les 
quantitats percebudes, juntament amb els interessos de demora corresponents. 

- En el concepte "Subvencions de capital de l'exterior", s'inclouen les subvencions 
procedents d'organismes estrangers; destaca fonamentalment la subvenció 
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procedent de la Comissió de la Unió Europea per al fiançament del projecte 
"IPR-Helpdesk", per import de 590.744 euros. 

 La Universitat hi té la consideració de coordinadora del projecte en aquesta 
subvenció, en relació amb el total de participants, i, per tant, resulta alhora 
beneficiària i intermediària de fons. Ha rebut la quantitat de 349.296 euros com 
a beneficiari, i 241.448 euros per a distribuir entre la resta de socis del projecte. 

 S'ha comprovat que la Universitat ha abonat en 2004 els fons rebuts, com a 
intermediari, entre la resta de socis del projecte, alhora que n'ha imputat el 
pagament corresponent al capítol d'"Inversions reals" del pressupost de 
despeses. 

 Es considera que l'import rebut com a intermediari, que es xifra en 241.448 
euros, calia haver-lo registrat com una operació de caràcter no pressupostari i, en 
conseqüència, reconéixer en el capítol de "Transferències de capital" del 
pressupost d'ingressos únicament la quantitat de 349.296 euros, que és 
l'obtinguda per la Universitat com a beneficiària. 

 En conseqüència amb això, els pagaments efectuats als distints socis del 
projecte, no haurien de figurar en el capítol d'"Inversions reals" del pressupost 
de despeses, ja que tenen naturalesa no pressupostària. 

- En el concepte "Subvencions de capital de l'exterior", s'ha reconegut un import 
de 104.508 euros procedent de la Comissió de la Unió Europea, canalitzat per 
mitjà del Centre Nacional d'Investigació Científica "Demokritos", per al 
finançament d'assistències a congressos, estades o beques de mobilitat. 

 En atenció a la naturalesa de les despeses subvencionades, aquesta subvenció 
s'hauria d'haver registrat en el capítol de "Transferències corrents" del 
pressupost d'ingressos. 
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6. RECOMANACIONS 

En la fiscalització realitzada en relació amb la gestió economicofinancera de l'exercici 
de 2004, s'ha analitzat el grau de compliment i de posada en pràctica, per part de la 
Universitat d'Alacant, de les recomanacions recollides en l'informe de fiscalització dels 
comptes anuals de l'exercici de 2003. 

Com que el compliment de les recomanacions efectuades en l'informe corresponent a 
l'exercici anterior solament es podrà analitzar, en tota la seua amplitud, en l'exercici de 
2005, hem posat un èmfasi especial a confirmar si la Universitat ha adoptat les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències indicades en aquell. 

En aqueix sentit, es considera oportú mantenir, en relació amb les àrees examinades en 
la present fiscalització, les següents recomanacions proposades ja en l'informe de 
fiscalització corresponent a l'exercici anterior: 

a) La memòria que s'integra en els comptes anuals, ha de recollir tota la informació 
exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) Les modificacions pressupostàries s'han de realitzar amb el corresponent 
finançament, i sempre dins de l'exercici pressupostari. 

c) La Universitat ha de reflectir en el resultat pressupostari les desviacions 
positives i negatives de finançament; al mateix temps, en el romanent de 
tresoreria ha de distingir entre l'afectat i el no afectat. 

d) El reconeixement de drets en el capítol de "Transferències de capital" del 
pressupost d'ingressos, s'ha d'ajustar als principis comptables públics. 

e) L'aprovació del pressupost s'ha de publicar en el "Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana", d'acord amb la normativa vigent. 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la 
Universitat d'Alacant corresponents a l'exercici de 2004, i d'acord amb el que hem 
expressat en els diferents apartats d'aquest informe, es poden formular les següents 
conclusions i recomanacions: 

a) La memòria que forma part dels comptes anuals ha de recollir informació sobre 
el personal de la Universitat i sobre els convenis, així com una relació dels drets 
pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat, a l'objecte d'oferir tota 
la informació que determina el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana, en la línia expressada en l'apartat 1.2 de l'informe. 

b) En el procediment d'aprovació de la liquidació del pressupost i dels comptes 
anuals, la Universitat s'ha d'ajustar als terminis prevists en la legislació vigent i 
procurar que els comptes siguen presentats en la Sindicatura de Comptes una 
vegada hagen sigut aprovats pel Consell Social, i garantint que els hagen 
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aprovats els òrgans competents; tal com s'indica en l'apartat 1.2 d'aquest 
informe. 

c) La Universitat ha de promoure la creació de l'oficina de control pressupostari 
prevista en l'article 220 dels seus Estatuts, i aprovar-ne les normes internes de 
funcionament, en les quals s'han d'establir de forma clara les funcions que tinga 
assignades i els procediments que haja de desenvolupar, a més de garantir la 
independència de les seues funcions respecte dels òrgans de gestió del 
pressupost; d'acord amb el es diu en l'apartat 2.1 de l'informe. 

d) Es considera imprescindible que l'actual Servei de Control de la Gestió realitze 
les funcions que li assignen l'organigrama dels serveis generals i les bases 
d'execució del pressupost; per fer efectiu aquest objectiu, la Universitat ha 
d'assegurar la provisió de tots els llocs de treball adscrits al citat Servei, en 
especial el lloc de director; tal i com s'indica en l'apartat 2.2 del present informe. 

e) La Universitat ha d'evitar el recurs a la pròrroga automàtica dels pressuposts i 
procurar que aquests siguen aprovats abans de la data de començament de 
l'exercici pressupostari, amb la finalitat d'assegurar així una gestió adequada de 
les diverses activitats que desenvolupa; d'acord amb el que hem expressat en 
l'apartat 3.2 de l'informe. No obstant això, en els supòsits en què es produïsca la 
circumstància anterior, cal que el rector dicte una resolució, en la qual s'acorde 
formalment la citada pròrroga i s'exposen les raons que l'han motivada. 

f) La Universitat ha de publicar el pressupost que aprove per a cada exercici en el 
"Diari Oficial de la Generalitat Valenciana", en compliment del que es preveu en 
l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; tal i 
com s'indica en l'apartat 3.2 d'aquest informe. 

g) La Universitat ha d'actuar amb major rigor a l'hora d'elaborar el seu pressupost i 
evitar que es produïsquen les circumstàncies referides en l'apartat 3.2 del present 
informe, en el sentit que els romanents de crèdit no es poden fer constar com a 
previsió en el pressupost d'ingressos. 

h) En la tramitació de les modificacions pressupostàries, la Universitat ha de 
procurar aprovar-les amb el finançament adequat i aplicar amb rigor les diverses 
modalitats previstes en la normativa aplicable, i que els expedients estiguen 
complets; en la línia expressada en l'apartat 3.3 d'aquest informe. 

i) El resultat pressupostari que presente la Universitat s'ha d'ajustar al que es 
disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, 
en el sentit d'oferir informació sobre els ajusts fets pels crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria, així com de les desviacions positives i negatives de 
finançament; d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 3.4 de l'informe. 

j) La Universitat ha d'evitar que, en exercicis futurs, es produïsca la circumstància 
descrita en l'apartat 3.5 de l'informe, en el sentit que, a l'hora de calcular el 
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romanent de tresoreria, ha de tenir en compte els cobraments pendents 
d'aplicació i els saldos de dubtós cobrament, i distingir entre el romanent de 
tresoreria afectat i el no afectat; d'acord amb el que es preveu en el Pla General 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

k) En la formalització de l'estat d'execució de pressuposts tancats, la Universitat ha 
de fer una valoració rigorosa dels saldos pendents de cobrament, perquè 
existeixen imports que són de difícil o impossible realització. Les anul·lacions 
de drets que efectue, d'altra banda, les ha de formalitzar sense que es 
produïsquen les deficiències posades de manifest en l'apartat 3.6 de l'informe. 

l) La Universitat ha d'aprovar normes i procediments de gestió econòmica, als 
quals s'han d'ajustar els distints centres de despesa, procurant que no es 
produïsquen les deficiències indicades en l'apartat 4.2 de l'informe, en relació 
amb la gestió de les "Despeses corrents en béns i serveis". 

m) A l'hora de comptabilitzar despeses en el capítol d'"Inversions reals", la 
Universitat ha d'actuar amb més rigor: procurant que tots els registres estiguen 
adequadament suportats, complint el procediment previst en la normativa vigent 
i evitant imputar a aquest capítol pressupostari despeses que no tenen la 
consideració d'inversions; tal i com s'expressa en l'apartat 4.3 d'aquest informe. 

n) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents, la Universitat ha de ser 
més rigorosa a l'hora d'aplicar el que es preveu en la Instrucció i en el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit de 
reconéixer les dites transferències quan se'n percep el cobrament, o quan conega 
de forma certa que l'ens que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de 
reconeixement de la correlativa obligació; tal i com s'expressa en l'apartat 5.2 
d'aquest informe. 

o) La Universitat ha de procurar que no s'imputen al capítol de "Transferències de 
capital" del pressupost d'ingressos subvencions que tinguen la naturalesa de 
transferències corrents, i imputar-hi solament aquelles que no siguen simples 
expectatives d'ingrés, tot garantint el compliment dels criteris recollits en el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana; d'acord amb el 
que s'indica en l'apartat 5.3 del present informe. 

p) En relació amb les subvencions de capital de la Generalitat Valenciana 
concedides a càrrec dels fons FEDER -tal i com s'expressa en l'apartat 5.3 de 
l'informe-, la Universitat ha d'assegurar una adequada planificació de les 
inversions que financen, a fi de no originar en exercicis futurs el reintegrament 
d'aquelles subvencions. En aquests supòsits, d'altra banda, ha de considerar les 
desviacions de finançament derivades d'aquests projectes en el resultat 
pressupostari de l'exercici i en el romanent de tresoreria. 

q) La Universitat ha d'actuar amb major rigor a l'hora de comptabilitzar les 
subvencions registrades en el concepte "Subvencions de capital de l'exterior" del 
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pressupost d'ingressos, procurant no comptabilitzar aquells que no tinguen 
naturalesa de transferències de capital i evitant que es produïsquen, en exercicis 
futurs, les circumstàncies descrites en l'apartat 5.3 d'aquest informe. 

 



 




