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1. OBJECTIU 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 la justifiquen. 

L'article 2.1.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, no considera 
dins del 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 per les normes aplicables 
de cada comunitat autònoma, o -si de cas hi manca- en la legislació general. Una vegada 
rebuts els comptes en la comunitat autònoma, aquests seran tramesos a l'òrgan de 
fiscalització de comptes de tal comunitat, o -si no n'hi ha- al Tribunal de Comptes. 

Cal tenir en compte, a més, 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; 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. 

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 Miguel Hernández d'Elx 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 el citat 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 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 Valenciana 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 Miguel Hernández d'Elx 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 Miguel Hernández d'Elx. 

1.2 Abast de la fiscalització dels comptes anuals 

L'abast de la fiscalització de l'activitat econòmica i financera de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx, d'acord amb el que es disposa en el programa d'actuació anual de la 
Sindicatura de Comptes per a l'any 2005, s'orienta a la consecució dels 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 implementats pel 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 comporta una 
major complexitat. 

La Universitat Miguel Hernández d'Elx 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. Hem 
comprovat que els estats presentats guarden coherència amb els de l'exercici anterior. 

En qualsevol cas, interessa destacar que la Universitat, en la memòria que forma part 
dels comptes anuals, no recull informació sobre l'execució dels projectes d'inversió, 
convenis i contractació, ni sobre les transferències i subvencions rebudes i concedides, a 
pesar del que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
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Els citats comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat en 
data 19 d'abril de 2005, i pel Consell Social el dia 26 d'abril de 2005, i han sigut 
presentats en la Conselleria d'Empresa Universitat i Ciència i en la Intervenció General 
de la Generalitat Valenciana el dia 29 d'abril de 2005, acomplint 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. 

Els comptes anuals de la Universitat, els ha presentats la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana en la Sindicatura de Comptes 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 realitzat bàsicament una anàlisi de la comptabilitat 
pressupostària, i se n'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 les quals 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. 

- Revisió de l'estat de la liquidació del pressupost, comparant els pressuposts 
inicial i final, les modificacions pressupostàries realitzades i els 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. 

- Pel que fa 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 transferències de capital. 
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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 l'ampliació de 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 
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 i la revisió 
de procediments i registres; així com una avaluació prèvia del control intern que es 
desenvolupa en la Universitat. 

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 que finalitzà 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 les normes jurídiques que es detallen 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 Funció Pública Valenciana. 

- Llei 2/1996, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx. 

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

- Decret 13/1997, de primer d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, per 
mitjà del qual s'aprova la normativa singular reguladora de l'activitat de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx, (aquesta normativa ha estat vigent fins al 
dia 12 d'octubre 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 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, per 
mitjà del qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 
(aquests estatuts estan vigents des del dia 13 d'octubre 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 a què 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 descrit 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'han detectat incompliments rellevants de la 
normativa jurídica aplicable a la qual es sotmet la Universitat Miguel Hernández d'Elx. 

Amb independència 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 127 dels Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats pel decret 
208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, disposa que la Universitat 
assegurarà el control intern de la gestió economicofinancera d'acord amb els principis 
de legalitat, eficàcia i eficiència. 

El citat precepte disposa que, a aqueix efecte, es constituirà una unitat administrativa 
dotada d'autonomia suficient per a garantir l'exercici dels pertinents controls i 
avaluacions. S'hi disposa, així mateix, que el Consell de Govern de la Universitat 
aprovarà els procediments adequats per a l'auditoria interna que exercirà el corresponent 
òrgan de control intern. 

En aquest sentit, existeix un servei de control intern que depén orgànicament del rector 
de la Universitat, en el qual s'integren dos llocs de treball: un tècnic de control intern i 
un administratiu. Aquests dos llocs de treball són de naturalesa funcionarial i estan 
ocupats per funcionaris d'administració general de la Universitat. 

Els objectius del servei de control intern de la Universitat, d'acord amb el que es diu en 
l'article 60 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2004, són els següents: 

- Verificar i, si és el cas, assegurar la subjecció i l'adequació a l'ordenament 
jurídic vigent de la gestió que és objecte de control. 

- Verificar l'adequat registre i comptabilitat de les operacions realitzades i el seu 
reflex fidel en els comptes i estats que, conformement a les disposicions 
aplicables, haja de formar la Universitat. 

- Comprovar que l'activitat objecte de control s'ha desenvolupat conformement als 
principis de bona gestió financera i d'economia, eficiència i eficàcia en la gestió 
dels recursos. 

L'article 61 de les citades bases d'execució del pressupost, disposa que el servei de 
control intern exercirà les seues funcions amb plena autonomia, alhora que 
desenvoluparà i proposarà -si és el cas- les normes de funcionament del control intern 
de la Universitat, en relació amb els sistemes, l'estructura, els principis d'actuació, les 
modalitats i d'altres circumstàncies del dit control, les quals hauran de ser sotmeses a 
l'aprovació del rector. 
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2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

L'article 59 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2004, disposa que el 
servei de control intern realitzarà les seues funcions sobre el conjunt de l'activitat 
financera i sobre els actes de contingut econòmic que la integren. S'ha comprovat, però, 
que en l'exercici de 2004 el dit servei únicament ha desenvolupat les funcions següents: 

- En els procediments de despesa efectuats pel sistema de caixa fixa, ha revisat els 
justificants i ha formalitzat la conciliació de cada una de les caixes. 

- En relació amb els procediments de contractació administrativa, ha fiscalitzat els 
diversos expedients tramitats durant l'exercici i ha participat en les meses de 
contractació, les actes de replantejament i la recepció d'obres. 

Cal fer notar que en l'exercici de 2005 s'han ampliat les funcions que desenvolupa el 
servei de control intern, i que són les següents: 

- Es tramet un informe al Consell Social de la Universitat, amb periodicitat 
quadrimestral, on es recullen les diverses actuacions realitzades pel servei. 

- Es revisen els convenis d'investigació formalitzats per la Universitat en 
l'exercici. 

- Es porten a efecte actuacions de control sobre el desenvolupament dels cursos de 
formació i els títols propis de la Universitat. 

En l'exercici de 2005 s'ha realitzat, encara, un informe sobre les activitats d'investigació 
i formació desenvolupades en la Universitat, i un altre sobre expedients de contractació, 
el contingut del qual és una anàlisi sobre la duració i el nombre d'expedients de 
contractació efectuats entre els anys 2002 a 2004, així com una anàlisi de l'evolució dels 
expedients de contractació d'obres tramitats entre els anys 1997 a 2004. 
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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 7.379.066 1.471.935 8.851.001 9.399.975 9.088.994 310.981

4 Transferències corrents 50.850.290 1.494.568 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356

5 Ingressos patrimonials 286.000 0 286.000 551.992 539.090 12.902

6 Alienació inversions reals 0 0 0 39.971 39.971 0

7 Transferències de capital 1.920.200 14.999.979 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741

8 Actius financers 0 30.175.108 30.175.108 0 0 0

9 Passius financers 0 16.265.459 16.265.459 10.490.798 10.490.798 0

Total 60.435.556 64.407.049 124.842.605 86.309.835 61.281.855 25.027.980
       

 
Despeses 

Crèdits 
inicials 

 
Modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

1 Despeses de personal 34.325.540 236.120 34.561.660 30.195.704 30.189.474 6.230

2 Despeses funcionament 14.043.180 4.267.183 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097

3 Despeses financeres 4.284.406 267.939 4.552.345 4.552.339 4.552.339 0

4 Transferències corrents 1.352.540 (1.255) 1.351.285 896.659 684.719 211.940

6 Inversions reals 6.429.490 59.637.462 66.066.952 29.880.353 23.810.990 6.069.363

7 Transferències de capital 0 0 0 0 0 0

8 Actius financers 0 0 0 0 0 0

9 Passius financers 0 0 0 0 0 0

Total 60.435.156 64.407.449 124.842.605 80.005.628 71.560.998 8.444.630

Superàvit de l'exercici pressupostari   6.304.207   

Quadre 1 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que ascendia a 60.435.556 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 64.407.449 euros, cosa que ha determinat un 
pressupost definitiu de 124.842.605 euros. 

Cal manifestar que el superàvit pressupostari, calculat com la diferència entre els drets i 
les obligacions reconeguts durant l'exercici, és de 6.304.207 euros. 
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3.2 Pressupost inicial 

El pressupost inicial de la Universitat per a l'exercici de 2004, que comptava amb 
l'informe favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació, de data 18 de 
desembre de 2003, es va aprovar per acord del Consell Social d'11 de desembre de 
2003. No hi ha constatació que la Universitat haja publicat el pressupost en el "Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana", malgrat el 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, és el que es mostra a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Pressupost inicial  

Capítols 2003 2004 
Variació pressupost 

03/04 

3 Taxes i d'altres ingressos 6.736.908 7.379.066 642.158 9,5% 

4 Transferències corrents 45.095.637 50.850.290 5.754.653 12,8% 

5 Ingressos patrimonials 253.000 286.000 33.000 13,0% 

7 Transferències de capital 2.900.000 1.920.200 (979.800) (33,8)% 

9 Passius financers 14.183.885 0 (14.183.885) (100,0)% 

Total ingressos 69.169.430 60.435.556 (8.733.874) (12,6)% 

1 Despeses de personal 32.028.010 34.325.540 2.297.530 7,2% 

2 Despeses de funcionament 12.810.438 14.043.180 1.232.742 9,6% 

3 Despeses financeres 3.536.445 4.284.406 747.961 21,2% 

4 Transferències corrents 1.287.955 1.352.540 64.585 5,0% 

6 Inversions reals 19.506.582 6.429.490 (13.077.092) (67,0)% 

Total despeses 69.169.430 60.435.156 (8.734.274) (12,6)% 

Quadre 2 

 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el pressupost 
inicial d'ingressos per a l'exercici de 2004 es va reduir a la xifra de 8.733.874 euros, 
respecte al pressupost inicial de l'exercici anterior, cosa que va significar una 
disminució del 12,6%. 

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

- Increment del 12,8% en el capítol de "Transferències corrents", que constitueix 
el 84,1% del total dels ingressos de la Universitat. 
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- Augment del 9,5% en el capítol de "Taxes i d'altres ingressos", que s'ha realitzat 
valorant els percentatges de recaptació i execució en l'exercici precedent. 

- Reducció del 33,8% en el capítol de "Transferències de capital" i desaparició 
dels ingressos prevists en el capítol de "Passius financers", el qual en l'exercici 
de 2003 comptava amb una consignació de 14.183.885 euros. 

Cal fer notar que, en el moment de l'aprovació del pressupost per a l'exercici de 2004, la 
Generalitat Valenciana no havia comunicat a les universitats públiques valencianes les 
característiques del nou pla plurianual d'inversions, la vigència del qual havia de 
començar en aqueix exercici. Per aquesta raó, la Universitat optà per no incorporar-lo en 
el projecte de pressuposts, per tal de realitzar més tard les necessàries modificacions 
pressupostàries. 

En 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: 

- Increment del 7,2% en el capítol de "Despeses de personal", que inclou la 
dotació de places de nova creació, increments salarials i antiguitat. 

- Increment inicial del 21,2% en el capítol de "Despeses financeres", que és 
compensat íntegrament per la Generalitat Valenciana. 

- Significativa reducció del 67% en el capítol d'"Inversions reals", en la xifra de 
13.077.092 euros, a causa que no s'hi va pressupostar cap dotació a càrrec de 
fons autonòmics. 

Com a conclusió d'aquest apartat, s'ha d'observar que el pressupost s'ha d'elaborar de 
forma rigorosa, ja que és un instrument de planificació que exigeix que les dotacions 
d'ingressos i despeses s'hi recullen de forma adequada, procurant que no es produïsquen 
les desviacions reiterades en l'execució dels seus pressuposts i adoptant les mesures 
necessàries per a la seua correcció. 

3.3 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat per a l'exercici de 2004 experimentà un 
creixement d'un 106,6%, en relació amb el pressupost inicial. Aquest significatiu 
increment contrasta, però, amb la baixa execució del pressupost de despeses, que ha 
sigut del 64,1%. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2004, és el que s'expressa en el quadre següent, amb l'import dels increments haguts 
respecte 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 7.379.066 1.471.935 8.851.001 19,9% 

4 Transfències corrents 50.850.290 1.494.568 52.344.858 2,9% 

5 Ingressos patrimonials 286.000 0 286.000 0,0% 

7 Transferències de capital 1.920.200 14.999.979 16.920.179 781,2% 

8 Actius Financers 0 30.175.108 30.175.108 -- 

9 Passius financers 0 16.265.459 16.265.459 -- 

Total ingressos 60.435.556 64.407.049 124.842.605 106,6% 

1 Despeses de personal 34.325.540 236.120 34.561.660 0,7% 

2 Despeses de funcionament 14.043.180 4.267.183 18.310.363 30,4% 

3 Despeses financeres 4.284.406 267.939 4.552.345 6,3% 

4 Transferències corrents 1.352.540 (1.255) 1.351.285 (0,1%) 

6 Inversions reals 6.429.490 59.637.462 66.066.952 927,6% 

Total despeses 60.435.156 64.407.449 124.842.605 106,6% 

Quadre 3 

 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha analitzat una mostra significativa del total 
de 94 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: 

- S'ha comprovat que diversos documents comptables que es troben en els 
expedients, no han sigut degudament formalitzats, puix que hi falten algunes de 
les signatures previstes. En determinades ocasions, d'altra banda, els citats 
documents no contenen la data de la comptabilitat. 

- En dos dels expedients de crèdits extraordinaris analitzats, no concorren les 
circumstàncies establides en la normativa per a utilitzar aquesta modalitat de 
modificació pressupostària, sinó que es tracta de donar solució a situacions no 
previstes en el moment de confeccionar el pressupost. 

- Els expedients de generació de crèdits números 44G/04 i 53G/04, no s'han 
finançat de forma adequada, ja que s'ha fet amb romanent de tresoreria, per 
sengles imports de 20.028 euros i 13.257 euros. 

Es recomana que la Universitat, en els expedients de modificació de crèdits que realitza 
durant l'exercici, s'ajuste als requisits establits per a cada una de les modalitat, d'acord 
amb la normativa vigent. 
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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. 

 
 

Conceptes 
Drets 

recon. nets
Obligacions 
recon. netes 

 
Imports 

1. Operacions no financeres 75.819.038 80.005.628 (4.186.590)

2. Operacions amb actius financers   

3. Operacions comercials   

I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 75.819.038 80.005.628 (4.186.590)

II VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 10.490.797  10.490.797 

III SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  6.304.207 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria   8.946.295 

5. Desviacions de finançament positives  (2.987.252)

6. Desviacions de finançament negatives  3.546.241 

IV SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI  15.809.491 

Quadre 4 

 

L'anàlisi del resultat pressupostari que presenta la Universitat, així com la dels 
documents en què es fonamenta el dit resultat, permet apreciar que es troba afectat pel 
reconeixement d'obligacions d'exercicis anteriors, per import de 38.264 euros. 

En relació amb els drets reconeguts en concepte de "Transferències corrents" i 
"Transferències de capital", 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 que es recull a continuació es mostra el romanent de tresoreria de l'exercici 
de 2004, tal i com el presenta la Universitat en els seus comptes anuals, amb les xifres 
expressades en euros. 
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Conceptes Imports 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  29.433.092 

Del pressupost corrent 25.027.980  

De pressuposts tancats 1.107.855  

D'operacions no pressupostàries 3.887.419  

D'operacions comercials   

De dubtós cobrament (572.162)  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (18.000)  

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  12.935.222 

Del pressupost corrent 8.444.630  

De pressuposts tancats 224.542  

D'operacions no pressupostàries 4.266.050  

D'operacions comercials   

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   

FONS LÍQUIDS  26.907.290 

I. Romanent de tresoreria afectat  14.379.093 

II. Romanent de tresoreria no afectat  29.026.067 

III. Romanent de tresoreria total  43.405.160 

Quadre 5 

 

En relació amb el romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, que va ser de 43.405.160 
euros, cal manifestar que es troba afectat per les circumstàncies comentades en l'apartat 
3.4 d'aquest informe, en el qual s'analitza el resultat pressupostari. 

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 al 31 de desembre de 2004, és 
el següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Drets pendents de cobrament 

Segons comptes 2003  Situació en 2004 

2003 Rectif./Anul·l. Definitiu Cobrat Pendent 

22.486.071 (83.236) 22.402.835 21.294.980 1.107.855 
 

Obligacions pendents de pagament 

Segons comptes 2003 Situació en 2004 

2003 Rectif./Anul·l. Definitiu Pagat Pendent 

6.395.923 (142.007) 6.253.916 6.029.374 224.542 

Quadre 6 

 

Els drets pendents de cobrament a principis de l'exercici de 2004 en l'agrupació de 
pressuposts tancats, que abasta drets reconeguts entre els exercicis de 1998 a 2003, 
s'eleven a la xifra de 22.486.071 euros. Com que a la data de tancament de l'exercici 
eren d'1.107.855 euros, això vol dir que el percentatge de cobrament és del 95,1%, en el 
qual es troben incloses les anul·lacions. 

Hem revisat una mostra significativa dels drets anul·lats en l'exercici de 2004, els quals 
s'han formalitzat per mitjà d'expedients aprovats pel vicerector d'Afers Econòmics, 
Ocupació i Relacions amb l'Empresa, i s'ha comprovat que estan degudament 
documentats. 

S'ha analitzat també una mostra dels cobrament d'exercicis tancats materialitzats durant 
l'exercici, i hem comprovat que han sigut comptabilitzats adequadament, alhora que se 
n'ha formalitzat el cobrament i l'ingrés en la tresoreria de la Universitat, en l'exercici de 
2004. 

Quant a la composició del pendent de pagament de pressuposts tancats, s'ha d'observar 
que es refereix a obligacions reconegudes en els exercicis de 1998 a 2003. En l'exercici 
de 2004, però, solament s'ha produït el pagament d'obligacions reconegudes en els 
exercicis de 2002 i 2003, per sengles imports de 7.677 euros i 6.021.697 euros. 

En l'exercici de 2004 hi ha hagut rectificacions i baixes d'obligacions d'exercicis tancats, 
per import de 142.007 euros; mentre que els pagaments realitzats durant l'exercici han 
significat el 94% de les obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors, que 
ascendien a 6.395.923 euros. 
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4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Introducció 

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

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Gra 
realització

1 Despeses de personal 34.561.660 30.195.704 30.189.474 6.230 87,4% 99,9%

2 Despeses funcionament 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097 79,1% 85,1%

3 Despeses financeres 4.552.345 4.552.339 4.552.339 0 100,0% 100,0%

4 Transferències corrents 1.351.285 896.659 684.719 211.940 66,4% 76,4%

6 Inversions reals 66.066.952 29.880.353 23.810.990 6.069.363 45,2% 79,7%

Total 124.842.605 80.005.628 71.560.998 8.444.630 64,1% 89,4%

Quadre 7 

 

Com podem apreciar en el quadre anterior, les obligacions reconegudes de l'exercici 
s'eleven a 80.005.628 euros; el grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 
64,1%; mentre que els pagament es van xifrar en 71.560.998 euros, cosa que ha 
determinat un grau de realització del 89,4%. 

Cal manifestar que -tal i com es va posar de manifest en l'informe de fiscalització 
corresponent a l'exercici de 2003-, el grau d'execució del pressupost de despeses ha 
sigut molt reduït, fonamentalment a causa del percentatge d'execució del capítol 
d'"Inversions reals", que ha sigut del 45,2% i que representa el 52,9% del pressupost 
definitiu de la Universitat. 

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, hem 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 
reconeguts 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament

20 Arrendaments i cànons 159.192 164.404 133.152 31.252

21 Reparació, manteniment i conservació 1.984.730 1.739.591 1.507.257 232.334

22 Material, subministraments i d'altres 12.858.477 11.259.384 9.601.016 1.658.368

23 Indemnitzacions per raó del servei 537.328 801.648 759.786 41.862

24 Despeses de funcionament centres despesa 2.770.636 515.546 322.265 193.281

Total capítol 2 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097

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 164.404 65.479 98.925 151,1% 

21 Reparació, manteniments i conservació 1.739.591 1.706.741 32.850 1,9% 

22 Material, subministraments i d'altres 11.259.384 10.178.761 1.080.623 10,6% 

23 Indemnitzacions per raó de servei 801.648 814.588 (12.940) (1,6%) 

24 Despeses funcionament centres despesa 515.546 489.300 26.246 5,4% 

Total 14.480.573 13.254.869 1.225.704 9,2% 

Quadre 9 

 

Com es pot comprovar a partir de les dades recollides en els quadres anteriors, els 
crèdits definitius d'aquest capítol del pressupost de despeses han sigut de 18.310.363 
euros, mentre que les obligacions reconegudes s'han elevat a la xifra de 14.480.573 
euros; cosa que ha determinat un grau d'execució del 79,1%. El grau de realització ha 
sigut del 85,1%. 

Cal manifestar que aquest capítol pressupostari constitueix el 14,7% del total de crèdits 
del pressupost de despeses, mentre que les obligacions reconegudes represente un 
18,1% del total d'obligacions reconegudes de l'exercici. 

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, del preceptiu control intern per 
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part del servei de fiscalització de la Universitat i la imputació comptable i temporal. 
Una vegada feta la dita revisió, es poden formular les recomanacions següents: 

- La Universitat hauria d'agrupar les adquisicions de material informàtic que 
realitza durant l'exercici, a l'objecte d'aconseguir una gestió més eficient i 
econòmica. 

- Cal posar una cura especial en el moment de conformar les factures que es 
comptabilitzen en aquest capítol del pressupost de despeses, i procurar que 
aquest tràmit es realitze deixant constatació de les persones que hi han participat 
i de la data en què s'ha formalitzat. 

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, és la següent, expressada en euros. 

 
 

Conceptes 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

601 D'altres invers. urbanització i enjardinament campus 6.023.553 5.186.550 837.003

620 Inversions en terrenys, edificis i d'altres construccions 7.656.109 5.950.331 1.705.778

621 Maquinària, instal·lacions i utillatge 496.579 496.579 0

623 Mobiliari i estris 1.803.022 1.049.047 753.975

624 Equips per al processament d'informació 470.782 455.847 14.935

625 Inversions en bibliografies 1.039.094 827.182 211.912

626 Equips didàctics i docents 376.317 206.985 169.332

627 Equips d'investigació 3.740.999 3.239.164 501.835

628 Projectes complexos 464.543 75.877 388.666

629 D'altres actius materials 0 0 0

683 Inversió en investigació científica i tècnica 7.809.355 6.323.428 1.485.927

Total 29.880.353 23.810.990 6.069.363

Quadre 10 

 

Tal com s'expressa en l'apartat 3.2 de l'informe, l'absència d'un pla d'inversions finançat 
per la Generalitat Valenciana, en el moment d'aprovar el pressupost per a l'exercici de 
2004, va determinar que els crèdits inicials d'aquest capítol pressupostari fossen molt 
reduïts, i van ser incrementats posteriorment mitjançant l'aprovació de diverses 
modificacions pressupostàries. 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2004 

- 174 - 

El resum de l'evolució d'aquest capítol pressupostari, en especial de dos articles en els 
quals no hi havia cap consignació inicial, és el que es recull en el quadre següent, amb 
les xifres expressades en euros. 

 
 

Conceptes 
Crèdits 
inicials 

 
Modificacions 

Crèdits 
definitius 

60 Inversió infraestructures i els destinats a l'ús general -- 7.021.691 7.021.691 

62 Invers. associada al funcionam. operatiu dels serveis 6.429.490 39.000.332 45.429.822 

68 Invers. estudis, projectes i immobilitzat immaterial -- 13.615.439 13.615.439 

Total capítol VI 6.429.490 59.637.462 66.066.952 

Quadre 11 

 

Tal i com es pot comprovar, els crèdits definitius d'aquest capítol han sigut de 
66.066.952 euros, cosa que representa un 52,7% del pressupost de despeses de la 
Universitat. Les obligacions reconegudes s'eleven a 29.880.353 euros, que donen un 
grau d'execució del 45,2%. El grau de realització ha sigut del 79,7%. 

S'ha revisat una mostra significativa de les inversions realitzades per la Universitat en 
l'exercici, amb la finalitat de comprovar l'adequació de la seua justificació documental, 
la intervenció per part dels sistemes de control intern de la Universitat i la correcció de 
la imputació comptable i temporal. 

En l'examen realitzat en els documents imputats a aquest capítol pressupostari, s'han 
posat de manifest les següents circumstàncies que interessa ressaltar: 

- En nombroses ocasions, les factures no es registren d'entrada i la conformitat 
amb els justificants de despesa es formalitza sense expressar la data en què 
aquest tràmit es realitza. 

- La utilització de dues aplicacions comptables per part de la Universitat, ha fet 
que hi haja disparitats entre les dates de les distintes fases d'execució del 
pressupost, segons que s'hi utilitze una aplicació o l'altra. 

- En determinades despeses, que són conseqüència de contractes menors, el 
responsable de la despesa no ha justificat la necessitat de l'objecte del contracte 
ni les raons que l'han motivat. 

- S'han comptabilitzat diverses factures, per un total de 60.821 euros, del mateix 
proveïdor, en les mateixes dates i de material destinat a dotar amb un equip 
audiovisual el departament de Psicologia de la Salut. En aquest supòsit, caldria 
haver promogut el preceptiu expedient de contractació. 

- No consta que s'haja exercit el control intern en tots els supòsits en què això era 
pertinent, d'acord amb la normativa de la Universitat. 
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- En algun supòsit les factures estan en anglés i no existeix cap document que 
expresse el material que s'ha comprat. En aquests supòsits hauria d'haver, d'altra 
banda, una memòria explicativa de la necessitat i idoneïtat del contractista 
seleccionat, atesa l'especificitat dels objectes adquirits. 

- En relació amb l'adequació i posterior ornamentació del jardí ubicat entre 
l'edifici "Galia" i l'edifici "Altabix", no s'ha justificat per què s'han formalitzat 
dos contractes diferents amb una mateixa empresa. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Introducció 

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

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta 
Drets 

pents cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

realització

3 Taxes i d'altres ingres. 8.851.001 9.399.975 9.088.994 310.981 106,2% 96,7%

4 Transferències corrents 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356 107,0% 57,6%

5 Ingressos patrimonials 286.000 551.992 539.090 12.902 193,0% 97,7%

6 Alienació d'inversions 0 39.971 39.971 0 -- 100,0%

7 Transferències capital 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741 58,0% 90,1%

8 Actius financers 30.175.108 -- -- -- 0,0% -- 

9 Passius financers 16.265.459 10.490.798 10.490.798 0 64,5% 100,0%

Total exercici corrent 124.842.605 86.309.835 61.281.855 25.027.980 69,1% 71,0%

Quadre 12 

 

El pressupost definitiu d'ingressos va ser de 124.842.605 euros; mentre que els drets 
reconeguts foren de 86.309.835 euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos no 
ha sigut elevat, ja que representa un percentatge del 69,1%, i el grau de realització ha 
sigut del 71%. 

Les raons que han determinat el citat percentatge d'execució pressupostària es troben en 
la reduïda execució registrada en els capítols de "Transferències de capital" i "Passius 
financers", que han tingut sengles percentatges del 58% i 64,5%. 

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. 
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Conceptes 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

nets 
Pendent 

cobrament 
Percent. 
execució 

Percent. 
cobrament

400 Subv. ct. del Min. Educ., Cult. i Esp. 97.958 108.134 108.134 0 110,4% 100,0%

402 Subv. ct. del Min. Ciència i Tecnol. 353.658 183.199 183.199 0 51,8% 100,0%

410 Subv. ct. de OOAA admtius. de G.V. 210.693 257.550 257.550 0 122,2% 100,0%

441 Subv. ct. d'altres ens públics 31.773 6.055 5.660 395 19,1% 93,5%

450 Subv. ct. de comuns. autònomes 50.550.863 54.608.001 30.902.851 23.705.150 108,0% 56,6%

452 Subv. ct. de Conselleria Sanitat 14.700 0 0 0 0,0% - 

460 Subv. ct. d'ajuntaments 18.030 9.875 6.130 3.745 54,8% 62,1%

470 Subv. ct. d'empreses privades 499.408 511.951 502.985 8.966 102,5% 98,2%

481 Subv. ct. de famílies 183.719 148.969 148.969 0 81,1% 100,0%

482 Subv. ct. d'instits. sense fins lucre 64.810 63.140 52.040 11.100 97,4% 82,4%

483 Premis 198.657 15.000 15.000 0 7,6% 100,0%

490 Subv. ct. de l'exterior 120.589 107.359 107.359 0 89,0% 100,0%

Total capítol IV 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356 107,0% 57,6%

Quadre 13 

 

Les previsions definitives d'aquest capítol pressupostari, que s'eleven a la xifra de 
52.344.858 euros, representen el 41,9% del total del pressupost d'ingressos Els drets 
reconeguts nets, per un import de 56.019.233 euros, constitueixen el 64,9% dels drets 
reconeguts nets del total del pressupost d'ingressos. 

En el volum de transferències corrents rebudes durant l'exercici, destaquen les 
provinents de la Generalitat Valenciana, que és el principal agent finançador de les 
operacions corrents de la Universitat, ja que constitueixen el 97,5% del total dels drets 
reconeguts d'aquest capítol pressupostari. 

Cal observar que la Universitat no expedeix cap document comptable d'ingrés que 
permeta disposar de la presa de raó acreditativa de la data, del número de l'assentament i 
de l'import del document d'origen de l'anotació comptable corresponent; en contra del 
que s'assenyala en la regla 15 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat 
Valenciana. 

En relació amb la comptabilitat dels 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 resulta d'aplicació a les universitats públiques valencianes-, 
les dites transferències 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. 
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En aqueix sentit, cal manifestar que la Universitat ha reconegut drets per transferències 
corrents de la Generalitat Valenciana per una quantia de 19.601.453 euros, sense que 
s'haja produït cap 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. 

S'han comptabilitzat també les transferències efectuades per la Generalitat Valenciana 
per a la determinació de la nòmina única del personal docent vinculat, que abona 
íntegrament la Universitat, en virtut del conveni subscrit el 12 de gener de 1999 entre la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Conselleria de Sanitat i la Diputació Provincial 
d'Alacant. 

En relació amb la gestió del citat conveni, s'ha comprovat que la Conselleria de Sanitat 
ha abonat a la Universitat, en desembre de 2004, l'import de la part corresponent a les 
nòmines del personal vinculat dels mesos de març a maig de 2004, per un total de 
188.331 euros; mentre que la part corresponent al període de juliol a novembre de 2004, 
per un import conjunt de 320.704 euros, ha sigut abonada en juny de 2005. 

Les citades transferències s'han realitzat sense ajustar-se al que es disposa en l'article 
13.5 del conveni formalitzat entre les tres administracions públiques, el qual disposa 
que la Conselleria de Sanitat ha d'abonar l'import de la seua part en la nòmina de les 
places vinculades abans del 25 de cada mes. 

S'ha comprovat que la Universitat, per la seua part, no ha tramés a les institucions 
sanitàries la relació nominal del personal vinculat -malgrat el que es disposa en l'article 
13.5 del citat conveni-, i que tal comunicació únicament s'ha efectuat de forma verbal. 
No obstant això, la dita situació ha quedat esmenada per a l'exercici de 2005, mitjançant 
la implementació d'un procediment per a determinar i abonar la nòmina única del 
personal vinculat. 

En el concepte pressupostari "Subvencions corrents d'empreses privades", s'ha 
reconegut un dret per import de 50.248 euros en concepte d'aportació procedent 
d'Escuela Internacional de Protocolo, S.L., d'acord amb un conveni de col·laboració que 
quedà sense efecte en juny de 2000, sense que hi haja notícia de si s'ha formalitzat un 
nou conveni per tal de regularitzar les relacions entres les institucions citades. 

En el citat concepte pressupostari s'inclou, així mateix, l'aportació percebuda per la 
Universitat, per un import de 10.000 euros, en virtut del conveni de col·laboració signat 
el 14 de juny de 2004 entre la Universitat, l'Associació d'Empresa Familiar d'Alacant i 
l'Institut de l'Empresa Familiar, per a la creació de la càtedra d'Empresa Familiar, 
adscrita a la Universitat. Tanmateix, l'aportació s'ha fet des d'una empesa privada, sense 
que existisca justificació documental d'aquesta circumstància. 
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5.3 Transferències de capital 

Els saldos d'aquest capítol del pressupost d'ingressos de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx, són els que es recullen a continuació, amb les xifres expressades en 
euros. 

 
 

Conceptes 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

nets 
Pendent 

cobrament 
Percent. 
execució 

Percent. 
cobrament

700 Subv. capital d'Admó. Estat 6.251.365 4.414.816 4.383.781 31.035 70,6% 99,3% 

710 Subv. capital d'OOAA admtius. 20.565 20.614 20.614 0 100,2% 100,0% 

741 Subv. capital d'altres ens públ. 73.790 45.854 45.434 420 62,1% 99,1% 

750 Subv. capital de CCAA 7.531.475 1.779.822 1.409.348 370.474 23,6% 79,2% 

760 Subv. capital d'ajuntaments 130.769 145.414 82.206 63.208 111,2% 56,5% 

761 Subv. capital de diputacions 2.327 97.235 11.925 85.310 4178,6% 12,3% 

770 Subv. capital d'empr. privades 756.330 1.280.300 905.055 375.245 169,3% 70,7% 

781 Subv. capital de famílies 1.836 3.851 3.851 0 209,7% 100,0% 

782 Subv. capital d'instit. priv. 324.734 329.907 326.758 3.149 101,6% 99,0% 

790 Subv. capital de l'exterior 1.826.988 1.690.053 1.644.153 45.900 92,5% 97,3% 

Total capítol VII 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741 58,0% 90,1% 

Quadre 14 

 

Les previsions definitives d'aquest capítol del pressupost d'ingressos s'eleven a 
16.920.179 euros, mentre que els drets reconeguts es xifren en 9.807.866 euros, cosa 
que representa un grau d'execució del 58%. Els ingressos líquids, d'altra banda, van ser 
de 8.833.125 euros, la qual cosa ha determinat un pendent de cobrament de 974.741 
euros i un grau de realització del 90,1%. 

Igual que hem indicat en l'apartat 5.2 del present informe sobre les "Transferències 
corrents", cal manifestar que la Universitat no expedeix cap document comptable 
d'ingrés que permeta disposar de la presa de raó acreditativa de la data, el número de 
l'assentament i l'import del document origen de l'anotació comptable corresponent, 
malgrat el que s'assenyala en la regla 15 de la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana. 

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

- En el concepte pressupostari "Subvencions de capital de comunitats autònomes", 
s'han comptabilitzat dos registres de 23.984 euros, per la subvenció procedent de 
la Conselleria de Sanitat per a finançar l'organització de programes i cursos de 
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formació en l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, segons un conveni 
subscrit entre la dita Conselleria i la Universitat en data 21 de juny de 2004. 

 No obstant això, cal assenyalar que l'activitat subvencionada és una despesa 
ordinària de funcionament i no té la consideració de projectes relacionats amb la 
investigació i el desenvolupament susceptibles d'activació, raó per la qual calia 
haver-los aplicats al capítol de "Transferències corrents". 

- S'ha comptabilitzat, així mateix, en el citat concepte, una subvenció de la 
Conselleria de Benestar Social per import de 36.259 euros, per a la realització 
d'un estudi relacionat amb el pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i 
amb el pla de mesures per a combatre la violència que s'exerceix contra les 
dones, segons un conveni subscrit entre la dita Conselleria i la Universitat en 
data 30 de desembre de 2003. 

 En relació amb aquest dret, cal indicar que el seu reconeixement no s'ha ajustat 
als principis comptables públics, ja que calia haver-lo imputat a l'exercici de 
2005. 

 Les activitats objecte de subvenció, d'altra banda, presenten naturalesa corrent i 
no tenen la consideració de projectes relacionats amb la investigació i el 
desenvolupament susceptibles d'activació; raó per la qual la dita subvenció 
s'hauria d'haver imputat al capítol de "Transferències corrents". 
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6. RECOMANACIONS 

En la fiscalització efectuada 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 Miguel Hernández d'Elx- de les recomanacions recollides en l'informe de 
fiscalització dels comptes anuals de l'exercici de 2003. 

En la mesura en què el compliment de les recomanacions realitzades en l'informe 
corresponent a l'exercici anterior, solament es podrà analitzat 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 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 en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) En els capítols de "Transferències corrents " i "Transferències de capital" del 
pressupost d'ingressos, els drets s'han de reconéixer d'acord amb els principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

c) L'execució del pressupost de despeses hauria de ser més elevada, en especial en 
el capítol d'"Inversions reals". 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 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) En la memòria que forma part dels comptes anuals, s'ha de recollir informació 
sobre l'execució dels projectes d'inversió, els convenis i la contractació, així com 
sobre les transferències i subvencions, rebudes i concedides, d'acord amb el que 
s'estableix en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en la línia expressada en l'apartat 1.2 de l'informe. 

b) El pressupost de la Universitat s'ha d'elaborar amb major rigor, procurant que no 
es produïsquen les desviacions reiterades en l'execució dels seus pressuposts; tal 
i com s'expressa en els apartats 3.2 i 3.3 d'aquest informe. 

c) En els expedients de modificació de crèdits, la Universitat s'ha d'ajustar als 
requisits que la normativa vigent en determina per a cada un, i evitar que es 
produïsquen les deficiències descrites en l'apartat 3.3 d'aquest informe. 
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d) En el moment de formalitzar el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, 
la Universitat ha de procurar que, en exercicis futurs, no es produïsquen les 
circumstàncies posades de manifest en els apartats 3.4 i 3.5 d'aquest informe. 

e) La Universitat ha d'incrementar els seus percentatges d'execució pressupostària, 
en especial en els capítols d'"Inversions reals" i "Transferències de capital", a 
l'objecte d'aconseguir una gestió més eficient dels recursos que té assignats i una 
adequada consecució dels seus objectius, tot evitant que es produïsquen les 
circumstàncies posades de manifest en els apartats 4.3 i 5.3 d'aquest informe. 

f) En la gestió del capítol de "Despeses corrents en béns i serveis", la Universitat 
ha de procurar atendre les observacions recollides en l'apartat 4.2 d'aquest 
informe, a l'objecte d'aconseguir-ne una gestió més eficient i econòmica. 

g) La Universitat ha de resoldre totes les deficiències indicades en l'apartat 4.3 
d'aquest informe, a fi que la gestió de les despeses en "Inversions reals" s'ajuste 
a la normativa jurídica que hi resulta d'aplicació, en especial allò que es disposa 
en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

h) És convenient que la Universitat continue promovent totes aquelles actuacions 
que estiguen al seu abast per regularitzar el marc de col·laboració amb la 
Conselleria de Sanitat i la Diputació d'Alacant, en el qual s'estableix el 
finançament del personal docent sanitari vinculat, a l'objecte que no es 
produïsquen les circumstàncies posades de manifest en l'apartat 5.2 de l'informe. 

i) La Universitat ha de procurar actualitzar els convenis en virtut dels quals es 
reconeixen drets en el concepte pressupostari "Subvencions corrents d'empreses 
privades", a l'objecte que aquests es troben adequadament fonamentats i 
regularitzats, i que es puguen solucionar les deficiències posades de manifest en 
l'apartat 5.2 d'aquest informe. 

j) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents i de capital, la 
Universitat ha de ser més rigorosa a l'hora d'aplicar-hi el que es preveu en la 
Instrucció i en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en el sentit que aquells ha de ser reconeguts quan es cobren, o quan 
es conega de forma certa que l'ens cedent de la subvenció haja dictat l'acte de 
reconeixement de la correlativa obligació; tal i com s'expressa en els apartats 5.2 
i 5.3 de l'informe. 

k) Els documents comptables que registren les "Transferències corrents" i 
"Transferències de capital", s'han de formalitzar conformement al que es disposa 
en la regla 15 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat Valenciana, 
amb el contingut expressat en els apartats 5.2 i 5.3 d'aquest informe. 

l) La Universitat ha d'actuar amb major rigor a l'hora de comptabilitzar les 
subvencions registrades en el concepte pressupostari "Subvencions de capital de 
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comunitats autònomes", a l'objecte de no incloure-hi subvencions destinades a 
finançar despeses corrents; tal i com s'indica en l'apartat 5.3 de l'informe. 

 

 



 




