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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 dels 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 de València 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 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 de València 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 de València. 

1.2 Abast de la fiscalització dels comptes anuals 

L'abast de la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat de 
València, d'acord amb el que es disposa en el programa anual 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 de València 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. 

Els citats comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat en 
data 26 d'abril de 2005, i pel Consell Social el dia 27 d'abril de 2005; foren tramesos a 
la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i a la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana en data 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. 
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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. 

- 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. 

- 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 que aconselle 
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, revisions 
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de procediments i de 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. 

- 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 172/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat, per mitjà del 
qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General). 
(Aquests Estatuts han estat vigents fins al dia 13 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 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual 
s'aproven els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General). (Aquests 
Estatuts estan en vigor des del dia 14 d'octubre de 2004.). 
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- Ordre de 16 de juliol de 201 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 de València. 

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 

En l'article 216 dels seus Estatuts, es disposa que la Universitat de València es dotarà 
d'un sistema de supervisió i control dels actes de contingut econòmic. S'hi indica, així 
mateix, que el control intern de les despeses i inversions correspondrà a un òrgan tècnic, 
el qual exercirà les seues funcions amb independència, utilitzant tècniques d'auditoria, 
conformement al que es disposarà en un reglament que aprove el Consell de Govern de 
la Universitat. No consta, però, que s'haja aprovat el dit reglament. 

L'òrgan que té assignades les dites funcions, segons l'organització de la Universitat, és 
l'Oficina de Control Intern, que depén orgànicament del rector i a la qual estan adscrits 
els següents llocs de treball: la direcció de l'Oficina, una direcció de secció, un lloc de 
tècnic mitjà de gestió, dues direccions de negociat i tres llocs d'administratiu. 

S'ha de dir que tots els llocs de treball adscrits a l'Oficina de Control tenen naturalesa 
funcionarial, classificats com a llocs d'administració general, i han sigut proveïts 
conformement als procediments ordinaris prevists en la Llei de la Funció Pública 
Valenciana. 

L'exercici de les funcions de l'Oficina de Control Intern, d'acord amb l'article 53 del 
Reglament d'Execució Pressupostària, es realitza en dos moments diferents del 
procediment de despesa pública: en uns casos es fa un control previ dels actes de gestió, 
mentre que en uns altres supòsits s'efectua quan els dits actes han sigut executats. 

Les activitats que desenvolupa l'Oficina de Control Intern, d'acord amb el que es 
disposa en el programa de treball per als exercicis de 2004 i 2005, aprovat pel rector en 
data 6 de març de 2004, són les següents: 

- Fiscalitzar el procediment d'aprovació del pressupost corresponent a l'exercici 
anterior; la composició i el volum dels diferents capítols que l'integren, així com 
la variació respecte al pressupost inicial precedent; les magnituds que componen 
la liquidació del dit pressupost, i la legalitat dels expedients de modificació 
pressupostària realitzats. 

- La fiscalització de les despeses es realitza de forma prèvia si aquestes són 
conseqüència d'expedients de contractació administrativa; mentre que si es tracta 
de contractes menors, se'n fa una fiscalització posterior, sobre una mostra 
representativa d'expedients, obtinguda de forma aleatòria. Aquest tipus de 
fiscalització es realitza també en relació amb els pagaments de tractament 
successiu, les nòmines, els fons de provisió i les despeses finançades totalment 
parcialment a càrrec de fons de la Unió Europea. 
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- Unes altres àrees que són objecte de fiscalització posterior per part de l'Oficina 
de Control Intern, són les següents: pagaments i tresoreria, ingressos, 
immobilitzat i activitats de certificació de despeses fetes per tal d'obtenir fons. 

- L'oficina participa, d'altra banda, en els procediments de contractació i 
d'intervenció material de les inversions, d'acord amb el que es preveu en la 
legislació sobre contractes de les administracions públiques. 

- Es fiscalitzen amb posterioritat els convenis i contractes d'investigació 
formalitzats per la Universitat, així com les convocatòries d'ajudes en les àrees 
d'investigació, estudiants i relacions exteriors, sempre que superen una 
determinada quantitat. 

- Es realitzen informes d'avaluació del compliment dels principis constitucionals 
d'eficiència i economia en la gestió de la despesa pública; així com del grau de 
compliment dels objectius acadèmics establits per la Universitat. 

2.2 Activitat desenvolupada durant l'exercici 

L'Oficina de Control Intern ha formalitzat un informe-memòria, en el qual es recullen 
els resultats de gran part de les activitats desenvolupades durant l'exercici de 2004, entre 
les quals destaquen les següents: 

- Una anàlisi de les magnituds pressupostàries relatives a l'exercici de 2003. En 
aquest sentit es comparen el pressupost inicial i el pressupost definitiu, 
s'analitzen les modificacions pressupostàries tramitades durant l'exercici i la 
liquidació de l'estat de despeses. 

- La comprovació i conciliació de les dades de la tresoreria recollides en els estats 
de liquidació del pressupost, amb les dades oferides pel servei de comptabilitat i 
pressuposts de la Universitat. En aquest sentit s'han comprovat i fiscalitzat els 
estats financers existents en els comptes de caixa fixa autoritzats. 

- La nòmina s'ha fiscalitzat analitzant les incidències hagudes en les nòmines 
produïdes en els mesos de març, agost i setembre de 2003, que s'elevaren a un 
total de 451. 

- S'ha fiscalitzat l'àrea d'immobilitzat, mitjançant l'anàlisi de la valoració 
comptable i de les modificacions experimentades pels béns immobles en 
l'exercici de 2003. En relació amb la resta de béns inventariables, s'ha fet un 
mostratge de diversos expedients de subministraments i s'han realitzat 
comprovacions físiques en diversos edificis de la Universitat, a l'objecte de 
comprovar la correcció de les dades que es troben en el servei de comptabilitat. 

- El control de l'àrea d'ingressos s'ha efectuat mitjançant l'anàlisi de diverses 
operacions comptabilitzades en els capítols d'"Ingressos patrimonials" i 
"Alienació d'inversions" en l'exercici de 2003; un estudi específic dels drets 
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reconeguts pendents de cobrament a data 31 de desembre de 2003, en el 
subconcepte "Convenis i contractes" del capítol de "Taxes i d'altres ingressos"; 
així com una anàlisi de diversos expedients de drets pendents de cobrament 
d'exercicis anteriors en els capítols de "Taxes i d'altres ingressos" i 
"Transferències de capital". 

- En relació amb els fons de provisió, cal fer notar que l'Oficina de Control Intern 
és la instància administrativa competent per a portar a efecte el preceptiu control 
dels comptes d'habilitació i de caixa fixa. Les conclusions de la fiscalització 
realitzada s'han recollit en l'informe-memòria de l'Oficina corresponent a 
l'exercici de 2004. 

- L'Oficina de Control Intern ha analitzat també l'execució de l'anualitat de 2003 
corresponent al II Pla d'Inversions de la Universitat de València-Generalitat 
Valenciana, vigent en el dit exercici, per un total de 8.809.293 euros. S'ha 
comprovat l'adequació de les inversions als programes, se n'ha proporcionat una 
visió de conjunt als òrgans competents i s'ha detallat l'execució dels diferents 
programes. 

- En la fiscalització prèvia de les despeses que es realitzen a conseqüència 
d'expedients de contractació, s'han realitzat un total de 433 informes, amb el 
desglossament següent: 120 contractes d'obres, 152 contractes de consultoria, 
assistència i serveis, 138 contractes de subministraments i 23 contractes privats i 
contractes administratius especials. S'han fiscalitzat, d'altra banda, un total de 
vint expedients tramitats en l'exercici de 2003. 

L'Oficina de Control Intern ha realitzat, encara, la fiscalització material de les 
inversions en obres i subministraments l'import de les quals siga superior a 300.506 
euros, així com en inversions d'obres de menor import en les quals es considera 
convenient la presència de l'Oficina de Control Intern. En l'exercici de 2004 es van 
rebre 42 obres i 6 subministraments. 

En un altre ordre de coses, en aplicació del que es disposa en el manual d'execució 
pressupostària de la Universitat, l'Oficina de Control Intern ha desenvolupat actuacions 
d'índole consultiva i assessora de les diverses instàncies administratives, que 
contribuïsquen a millorar la gestió dels fons públics. 
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  

3.1 Introducció 

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

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modificacions
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

3 Taxes i d'altres ingressos 45.392.581 9.668.995 55.061.576 52.784.227 45.011.030 7.773.197

4 Transferències corrents 196.419.448 8.256.676 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778

5 Ingressos patrimonials 424.000 53.356 477.356 515.789 498.395 17.394

6 Alienació inversions reals 2.404.048 360 2.404.408 16.339 16.339 0

7 Transferències de capital 17.368.061 11.051.037 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417

8 Actius financers 42.767.016 42.767.016 0 0 0

9 Passius financers 2.745.014 2.745.014 2.884.731 1.115.838 1.768.893

Total 262.008.138 74.542.454 336.550.592 299.154.322 235.507.643 63.646.679
       

 
Despeses 

Crèdits 
inicials 

 
Modificacions

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

1 Despeses de personal 152.981.005 2.575.087 155.556.092 154.561.069 151.390.430 3.170.639

2 Despeses funcionament 33.111.282 12.494.607 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670

3 Despeses financeres 10.558.174 550.430 11.108.604 11.103.459 11.103.459 0

4 Transferències corrents 3.841.181 2.363.553 6.204.734 5.408.162 4.888.342 519.820

6 Inversions reals 61.279.587 55.385.573 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693

7 Transferències de capital 0 1.173.204 1.173.204 627.787 539.995 87.792

8 Actius financers 82.909 0 82.909 64.909 64.909 0

9 Passius financers 154.000 0 154.000 153.283 153.283 0

Total 262.008.138 74.542.454 336.550.592 277.191.178 255.646.564 21.544.614

Superàvit pressupostari de l'exercici 21.963.144   

Quadre 1 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que ascendia a 262.008.138 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 74.542.454 euros, cosa que ha determinat un 
pressupost definitiu de 336.550.592 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, s'ha elevat a un 
total de 21.963.144 euros. 
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3.2 Pressupost inicial 

En virtut del que es disposa en la resolució del rector de la Universitat de data 10 de 
desembre de 2003, s'acordà prorrogar a l'exercici de 2004 el pressupost que havia estat 
en vigència durant l'exercici de 2003. 

En la citada resolució del rector no es fa referència a les causes que han determinat la 
pròrroga del pressupost. En qualsevol cas, s'ha de dir que aquesta no és la millor opció 
per a realitzar una adequada gestió de les diverses activitats que porta a efecte la 
Universitat, de manera que caldrà procurar que, en exercicis futurs, els pressuposts 
estiguen aprovats en la data d'inici de l'exercici pressupostari. 

El pressupost inicial de la Universitat per a l'any 2004, que comptava amb l'informe 
favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació, de data 22 d'abril de 
2004, es va aprovar per acord del Consell Social de 28 d'abril de 2004. 

El pressupost s'ha fet públic mitjançant una resolució del rector de 22 de juny de 2004, 
publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" d'11 d'abril de 2005, d'acord 
amb el que es preveu en l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats. 

Cal fer notar, però, que la Universitat ha de procurar que, en exercicis futurs, la citada 
publicació es realitze tan aviat com el Consell Social haja aprovat el pressupost, sempre 
dins de l'exercici en què aquest ha de ser aplicat. 

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 Variació pressupost  

Capítols 2003 2004 04/03 

3 Taxes i d'altres ingressos 42.683.075 45.392.581 2.709.506 6,4% 

4 Transferències corrents 182.184.300 196.419.448 14.235.148 7,8% 

5 Ingressos patrimonials 490.977 424.000 (66.977) (13,6%) 

6 Alienació inversions 0 2.404.048 2.404.048 -- 

7 Transferències de capital 15.453.000 17.368.061 1.915.061 12,4% 

8 Actius financers 0 0 0 -- 

9 Passius financers 0 0 0 -- 

Total ingressos 240.811.352 262.008.138 21.196.786 8,8% 

1 Despeses de personal 144.436.839 152.981.005 8.544.166 5,9% 

2 Despeses de funcionament 29.342.948 33.111.282 3.768.334 12,8% 

3 Despeses financeres 10.039.152 10.558.174 519.022 5,2% 

4 Transferències corrents 3.312.649 3.841.181 528.532 16,0% 

6 Inversions reals 52.899.764 61.279.587 8.379.823 15,8% 

7 Transferències de capital 780.000 0 (780.000) -- 

8 Actius financers 0 82.909 82.909 -- 

9 Passius financers 0 154.000 154.000 -- 

Total despeses 240.811.352 262.008.138 21.196.786 8,8% 

Quadre 2 

 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el pressupost 
per a l'exercici de 2004 es va incrementar en un 8,8%, respecte al pressupost de 
l'exercici anterior. L'increment del pressupost significa un total de 21.196.786 euros. 

En l'estat d'ingressos destaca el capítol de "Transferències corrents", que va 
experimentar un increment de 14.235.148 euros, i que té el seu origen -com a causa 
principal- en el correlatiu increment hagut en l'estimació de la subvenció nominativa 
que s'ha de rebre de la Generalitat Valenciana. 

En els capítols del pressupost de despeses, destaca l'augment experimentat en el capítol 
de "Despeses de personal", que ha tingut un increment de 8.544.166 euros, un 
percentatge del 5,9% respecte a l'exercici de 2003; així com el produït en el capítol 
d'"Inversions reals", amb un increment de 8.379.823 euros, un percentatge del 15,8% 
respecte a l'exercici de 2003. 
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3.3 Modificacions pressupostàries 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l'exercici de 2004 han fet que el 
pressupost final de la Universitat s'haja incrementat en 74.542.454 euros, respecte de 
l'aprovat inicialment; cosa que ha significat un augment del 28,5%. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2004, és el que s'expressa en el quadre següent, agrupades per cada un dels capítols 
pressupostaris, amb l'import que han significat en l'increment del pressupost inicial i 
amb les xifres expressades en euros. 

 
 
 

Capítols 

 
Pressupost 

inicial 

 
 

Modificacions

 
Pressupost 
definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial 

3 Taxes i d'altres ingressos 45.392.581 9.668.995 55.061.576 21,3% 

4 Transferències corrents 196.419.448 8.256.676 204.676.124 4,2% 

5 Ingressos patrimonials 424.000 53.356 477.356 12,6% 

6 Alienació inversions reals 2.404.048 360 2.404.408 0,0% 

7 Transferències de capital 17.368.061 11.051.037 28.419.098 63,6% 

8 Actius financers 0 42.767.016 42.767.016 -- 

9 Passius financers 0 2.745.014 2.745.014 -- 

Total ingressos 262.008.138 74.542.454 336.550.592 28,5% 

1 Despeses de personal 152.981.005 2.575.087 155.556.092 1,7% 

2 Despeses de funcionament 33.111.282 12.494.607 45.605.889 37,7% 

3 Despeses financeres 10.558.174 550.430 11.108.604 5,2% 

4 Transferències corrents 3.841.181 2.363.553 6.204.734 61,5% 

6 Inversions reals 61.279.587 55.385.573 116.665.160 90,4% 

7 Transferències de capital 0 1.173.204 1.173.204 -- 

8 Actius financers 82.909 0 82.909 -- 

9 Passius financers 154.000 0 154.000 -- 

Total despeses 262.008.138 74.542.454 336.550.592 28,5% 

Quadre 3 

 

El resum de cada un dels tipus de modificacions pressupostàries realitzades durant 
l'exercici de 2004, amb expressió del nombre d'expedients tramitats i la xifra 
d'increment que han significat respecte al pressupost inicial, és el que es mostra a 
continuació, expressat en euros. 

 



Universitat de València. Exercici de 2004 

- 45 - 

 
 

Tipus 
Nombre 

expedients 
 

Import 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit -- -- 

Transferències de crèdit 10 0 

Crèdits generats per ingressos 21 31.775.438 

Incorporacions romanents de crèdit (4, 5 i 7) 3 42.767.016 

Total 34 74.542.454 

Quadre 4 

 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha analitzat una mostra significativa dels 
expedients de modificació de crèdits tramitats per la Universitat durant l'exercici; 
després d'això, es poden expressar, amb caràcter general, les conclusions següents. 

- Hem comprovat que en els expedients analitzats no hi ha els antecedents que 
suporten les circumstàncies que han originat cada una de les modificacions de 
crèdit. 

- Els expedients han sigut adequadament aprovats per l'òrgan competent, 
conformement al que es preveu en el reglament d'execució pressupostària. 

Les conclusions de l'anàlisi de la mostra seleccionada, d'altra banda, permeten formular 
les consideracions següents: 

- En l'expedient número 22 -es tracta d'una generació de crèdits-, hem comprovat 
que s'hi han inclòs devolucions d'ingressos, anul·lacions per errors i duplicitats i 
d'altres circumstàncies similars, que desvirtuen el vertader sentit d'aquesta 
modalitat de modificació de crèdit usada. La realització d'expedients de baixes 
evitaria aquesta circumstància. 

- Quant a l'expedient número 33 -és una transferència de crèdits-, s'ha de dir que, 
amb la documentació facilitada i amb la que es troba en l'expedient, no ha sigut 
possible quantificar i verificar les quantitats transferides als distints capítols del 
pressupost de despeses. 

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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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes Imports 

Operacions no financeres 296.269.591 276.972.986 19.296.605 

Operacions amb actius financers 0 64.909 (64.909) 

Operacions comercials 0 0 0 

I RESULTAT PRESSUP. DE L'EXERCICI 296.269.591 277.037.895 19.231.696 

II VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 2.884.731 153.283 2.731.448 

III SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  21.963.144 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria   6.570.051 

Desviacions de finançament positives   (9.242.311) 

Desviacions de finançament negatives   97.445 

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI  19.388.330 

Quadre 5 

 

L'anàlisi del resultat pressupostari que presenta l'entitat, així com dels documents en els 
quals es fonamenta, permet apreciar que es troba afectat pel reconeixement 
d'obligacions de l'exercici de 2003, per import de 540.579 euros, i pel reconeixement en 
l'exercici de 2005 d'obligacions corresponents a l'exercici de 2004, per import de 
139.852 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, cal 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 i com 
el presenta la Universitat en els seus comptes anuals, amb les xifres expressades en 
euros. 

 



Universitat de València. Exercici de 2004 

- 47 - 

 
Conceptes Imports 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  83.906.670

Del pressupost corrent 63.646.679 

De pressuposts tancats 18.368.177 

D'operacions no pressupostàries 1.891.814 

D'operacions comercials  

De dubtós cobrament  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  29.810.238

Del pressupost corrent 21.544.614 

De pressuposts tancats 110.270 

D'operacions no pressupostàries 8.155.354 

D'operacions comercials  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

FONS LÍQUIDS  5.780.093

I. Romanent de tresoreria afectat  30.227.224

II. Romanent de tresoreria no afectat  29.649.301

III. Romanent de tresoreria total  59.876.525

Quadre 6 

 

En relació amb el romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, que va ser de 59.876.525 
euros, s'ha de dir que està afectat per les circumstàncies comentades en l'apartat 3.4 
d'aquest informe, en el qual analitzem 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 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 

55.319.349 4.876.809 50.442.540 32.074.363 18.368.177 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2004 
Segons comptes 2003 

Anul·lacions Definitiu Pagat Pendent 

14.996.305 9.489 14.986.816 14.876.546 110.270 

Quadre 7 

 

La composició dels saldos que formen part d'aquesta agrupació de "Pressuposts tancats" 
és la següent: 

- Els drets pendents de cobrament en l'agrupació de pressuposts tancats, a 
principis de l'exercici de 2004 ascendien a la xifra de 55.319.349 euros. Com 
que a la data de tancament de l'exercici eren de 18.368.177 euros, el percentatge 
de cobrament s'ha de situar en el 63,6%. 

 El pendent de cobrament de pressuposts tancats està constituït per drets 
reconeguts en els exercicis de 1995 a 2003. Cal observar que n'hi ha una 
significativa quantitat que correspon als exercici de 1995 a 1999, de la qual s'ha 
cobrat un percentatge del 3,6%. 

- D'altra banda, la composició del pendent de pagament de pressuposts tancats 
està constituïda per obligacions reconegudes en els exercicis de 1997 a 2003, 
Cal manifestar que en l'exercici de 2004 s'han pagat obligacions reconegudes en 
l'exercici de 2002 solament per import de 736 euros, i de l'exercici de 2003, per 
import de 14.875.810 euros. 

A la vista de les circumstàncies exposades, es considera convenient que la Universitat           
-tan aviat com això siga possible- realitze una valoració rigorosa dels saldos pendents de 
cobrament i pagament de pressuposts tancats, ja que existeixen imports que, bé per 
l'exercici en què s'han reconegut, o bé perquè han prescrit, són de difícil o impossible 
realització. 
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4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Introducció 

L'execució del pressupost de despeses presentada per la Universitat de València en els 
seus comptes anuals, és la que es recull a continuació, amb les dades expressades en 
euros: 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1 Despeses de personal 155.556.092 154.561.069 151.390.430 3.170.639 99,4% 97,9%

2 Despeses funcionament 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670 85,0% 87,2%

3 Despeses financeres 11.108.604 11.103.459 11.103.459 0 99,9% 100,0%

4 Transferències corrents 6.204.734 5.408.162 4.888.342 519.820 87,2% 90,4%

6 Inversions reals 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693 57,0% 80,7%

7 Transferències capital 1.173.204 627.787 539.995 87.792 53,5% 86,0%

8 Actius financers 82.909 64.909 64.909 0 78,3% 100,0%

9 Passius financers 154.000 153.283 153.283 0 99,5% 100,0%

Total 336.550.592 277.191.178 255.646.564 21.544.614 82,4% 92,2%

Quadre 8 

 

Com es pot apreciar a partir de les dades recollides en el quadre anterior, l'execució del 
pressupost de despeses ha sigut del 82,4% i el grau de compliment, del 92,2%. 

Les obligacions reconegudes per operacions corrents, que van ser de 209.855.989 euros, 
constitueixen el 75,7% del total d'obligacions reconegudes en l'exercici; mentre que les 
obligacions reconegudes per operacions de capital en representen el 24,2% i les 
obligacions per operacions financeres, el 0,1%. 

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 mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

21 Tributs 291.055 291.055 291.055 0 100,0% 100,0%

22 Treballs, subministrs. i servs. exts. 43.005.349 36.245.970 31.415.028 4.830.942 84,3% 86,7%

23 Indemnitzacions per raó de servei 2.309.485 2.246.274 2.129.546 116.728 97,3% 94,8%

Total capítol II 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670 85,0% 87,2%

Quadre 9 

 

Amb la finalitat d'efectuar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, se n'ha 
obtingut del 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 

21 Tributs 291.055 114.501 176.554 154,2% 

22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 36.245.970 33.950.857 2.295.113 6,8% 

23 Indemnitzacions per raó de servei 2.246.274 2.306.635 (60.361) (2,6%) 

Total 38.783.299 36.372.000 2.411.306 6,6% 

Quadre 10 

 

El capítol de "Despeses corrents en béns i serveis" representa un percentatge del 13,6% 
del total del pressupost de despeses de la Universitat. Hem revisat una mostra 
significativa de les despeses imputades en aquest capítol, a l'objecte de verificar-ne la 
correcta comptabilitat i si estaven suficientment documentades. 

En relació amb el subconcepte "D'altres indemnitzacions. Assistències", es van 
seleccionar operacions que havien sigut executades pels serveis centrals; mentre que per 
a la resta de conceptes es seleccionaren les operacions corresponents a dos centres de 
despesa concrets: la Facultat de Medicina i Odontologia i l'Escola Universitària 
d'Infermeria. 

La revisió de la mostra seleccionada ha posat de manifest les següents incidències que 
interessa destacar: 

- L'existència de despeses per desplaçaments de les quals no consta la memòria 
justificativa que detalle les persones que els han realitzats i les causes que els 
han determinats. 
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- Determinades factures per dinars de treball, en el concepte econòmic "Atencions 
protocolàries i de representació", a les quals no s'adjunta la justificació del motiu 
ni el nombre de comensals; mentre que en unes altres això sí que es fa. 

- La domiciliació de la quota mensual per la pertinença de la Universitat a una 
institució privada en un compte del sistema de caixa fixa. 

D'altra banda, s'ha revisat una mostra significativa dels pagaments per a justificar, a 
l'objecte de comprovar si s'ajusten a la normativa aprovada per la Universitat. En aquest 
sentit, s'ha posat de manifest que s'hi compleix termini de justificació de tres mesos per 
a retre i aportar la documentació justificativa. 

En relació amb la revisió del avançaments de caixa fixa, hem seleccionat les operacions 
corresponents a diversos centres gestors per als quals s'ha autoritzat el funcionament de 
caixa pagadora: la Facultat de Medicina i Odontologia, l'Escola Universitària 
d'Infermeria, la Clínica Odontològica, l'Institut Universitari de Trànsit i Seguretat Vial i 
el Col·legi Major "Lluís Vives". 

La revisió dels documents comptables tramitats pel sistema de caixa fixa i dels 
justificants de cada un d'aqueixos documents, ha posat de manifest la necessitat que la 
Universitat aprove el manual de procediments de gestió econòmica a què es refereix el 
reglament d'execució pressupostària per a 2004, a l'objecte de determinar el tipus de 
despeses que es poden gestionar per mitjà del dit sistema. 

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. 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pendents 

Grau 
execució

Grau 
realitz. 

61 Terrenys i béns naturals 274.075 274.075 274.075 0 100,0% 100,0%

62 Compra edificis i d'altres construccions 991.049 991.049 991.049 0 100,0% 100,0%

63 Maquinària, instal., utillatge i mat. transp. 358.322 344.443 284.595 59.848 96,1% 82,6%

64 Mobiliari i estris 5.484.997 3.239.380 2.577.884 661.496 59,1% 79,6%

65 Equips per al processament d'informació 3.750.718 3.310.827 2.559.186 751.641 88,3% 77,3%

66 Béns destinats a l'ús públic 22.839.805 14.709.447 9.670.597 5.038.850 64,4% 65,7%

67 D'altre immobilitzat material i immaterial 2.439.317 2.168.112 834.125 1.333.987 88,9% 38,5%

68 Investigació, estudis i projectes en curs 80.526.877 41.451.877 36.479.006 4.972.871 51,5% 88,0%

Total capítol VI 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693 57,0% 80,7%

Quadre 11 
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Amb la finalitat d'efectuar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, hem 
obtingut el següent desglossament de les obligacions reconegudes en aquest capítol 
pressupostari, a escala d'article pressupostari i comparant les xifres dels exercicis de 
2003 i 2004, tot expressat en euros. 

 
 

Article 
 

2004 
 

2003 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

61 Terrenys i béns naturals 274.075 514.048 (239.973) (46,7%) 

62 Compra edificis i d'altres construccions 991.048 1.517.056 (526.007) (34,7%) 

63 Maquinària, instal., utillatge i mat. transp. 344.442 195.953 148.490 75,8% 

64 Mobiliari i estris 3.239.380 2.504.017 735.363 29,4% 

65 Equips per al processament d'informació 3.310.827 2.202.289 1.108.538 50,3% 

66 Béns destinats a l'ús públic 14.709.447 20.490.080 (5.780.633) (28,2%) 

67 D'altre immobilitzat material i immaterial 2.168.112 1.383.097 785.015 56,8% 

68 Investigació, estudis i projectes en curs 41.451.876 36.885.229 4.566.648 12,4% 

Total 66.489.210 65.691.769 797.441 1,2% 

Quadre 12 

 

Com podem observar, el major percentatge d'increment respecte a l'exercici anterior, 
l'han experimentat les inversions en adquisició d'instal·lacions i maquinària, que han 
tingut un augment del 75,8%; mentre que l'article més representatiu n'és el que es 
refereix a les despeses en investigació, el qual, amb una xifra de 41.451.876 euros, ha 
absorbit el 62,3% de les despeses d'inversió de l'exercici. 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que les 
obligacions reconegudes van ser de 66.489.210 euros, que donen un grau d'execució del 
57%; mentre que els pagaments efectuats van ser de 53.670.517 euros, cosa que ha 
determinat un grau de compliment del 80,7%. 

S'ha revisat una mostra significativa de les inversions realitzades per la Universitat en 
l'exercici, amb la finalitat de comprovar-ne l'adequació de la justificació documental, la 
intervenció per part dels sistemes de control intern de la Universitat, així com la 
correcció de la imputació comptable i temporal. Les circumstàncies de major interés que 
s'hi han posat de manifest són les següents: 

- En el subconcepte "D'altres despeses en investigació amb finançament específic-
projectes", en la unitat de despesa de la Facultat de Medicina i Odontologia, s'ha 
comprovat la inclusió de despeses que, per la seua naturalesa, corresponen al 
capítol II del pressupost de despeses, ja que es refereixen a treballs realitzats per 
altres empreses i professionals, desplaçaments i reparacions de maquinària. 
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 En aqueix sentit, i tenint en compte que el control pressupostari sobre les 
disponibilitats de consignació s'exerceix des dels departaments, l'Oficina de 
Control Intern hauria d'establir directrius per a tota la Universitat, pel que fa a la 
inclusió del tipus de despeses relacionades amb els projectes d'investigació en el 
capítol d'"Inversions reals". 

- En el subconcepte "Retribucions despeses de personal en projectes 
d'investigació amb finançament específic", s'ha comprovat que, amb caràcter 
general, les quantitats percebudes pel personal docent i investigador, per 
projectes específics, no hi apareixen correctament justificades. El personal 
d'administració i serveis que col·labora en els dits projectes sí que s'hi justifica, 
mitjançant l'aportació de comunicats mensuals de dedicació o del preu de les 
hores pagades. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Introducció 

L'execució del pressupost d'ingressos de la Universitat de València, 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 
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr.
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

3 Taxes i d'altres ingressos 55.061.576 52.784.227 45.011.030 7.773.197 95,9% 85,3%

4 Transferències corrents 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778 105,0% 81,0%

5 Ingressos patrimonials 477.356 515.789 498.395 17.394 108,1% 96,6%

6 Alienació d'inversions 2.404.408 16.339 16.339 0 0,0% 100,0%

7 Transferències capital 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417 98,8% 52,6%

9 Passius financers 2.745.014 2.884.731 1.115.838 1.768.893 105,1% 38,7%

EXERCICI CORRENT 293.783.576 299.154.322 235.507.643 63.646.679 101,8% 78,7%

Romanent de tresoreria 42.767.016      

Total 336.550.592      

Quadre 13 

 

Tal com s'hi pot comprovar, el pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 336.550.592 
euros; mentre que els drets reconeguts han sigut de 299.154.322 euros. L'execució del 
pressupost d'ingressos de l'exercici de 2004 ha sigut del 88,9% i el percentatge de 
compliment, sense considerar-hi el romanent de tresoreria, ha sigut del 78,7%. 

5.2 Transferències corrents 

El desglossament d'aquest capítol pressupostari, d'acord amb els diversos conceptes 
econòmics que el componen, és el següent, amb les xifres expressades en euros: 
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Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

402 Subvs. cts. de la Admó. de l'Estat 1.572.091 1.516.469 1.460.999 55.470 96,5% 96,3%

410 Subvs. cts. d'OO.AA. 4.200 4.200 4.200 0 100,0% 100,0%

440 Subvs. cts. d'ajuntaments 0 7.956 2.699 5.257 -- 33,9%

441 Subvs. cts. de diputacions 499.040 484.975 441.815 43.160 97,2% 91,1%

443 Subvs. cts. de la Com. Autònoma 200.729.636 211.251.956 170.565.065 40.686.891 105,2% 80,7%

450 Subvs. cts. d'altres ens públics 1.702.457 1.573.655 1.573.655 0 92,4% 100,0%

470 Subvs. cts. d'empreses privades 31.200 31.200 31.200 0 100,0% 100,0%

481 Subvs. cts. d'inst. sense fins de lucre 122.376 0 0 0 0,0% -- 

490 Subvs. cts. de l'exterior 15.124 15.124 15.124 0 100,0% 100,0%

Total capítol IV 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778 105,0% 81,0%

Quadre 14 

 

Aquest capítol és el més significatiu del pressupost d'ingressos, en la mesura en què, 
amb un import de 204.676.124 euros, representa el 60,8% del total. Els drets reconeguts 
nets d'aquest capítol, amb un import de 214.885.535 euros, representen el 71,8% dels 
drets reconeguts del total del pressupost d'ingressos. 

La principal font de finançament per transferències corrents procedeix de les 
subvencions concedides per la Generalitat Valenciana, incloses en el concepte 
pressupostari "Subvencions corrents de la Comunitat Autònoma", per un import de 
211.251.956 euros; cosa que representa el 98,3% dels drets reconeguts nets. 

En la xifra anterior s'inclouen les subvencions ordinàries, amb uns drets reconeguts de 
194.501.136 euros; la seua composició -segons el Programa Plurianual de Finançament 
de les Universitats Valencianes 1999-2003, el qual, mitjançant un acord entre la 
Generalitat Valenciana i les universitats públiques de 3 de desembre de 2004, va ser 
prorrogat fins al tancament de l'exercici de 2004-, és la següent: 

 
Denominació Import 

Subvenció bàsica 2004 159.596.648 

Subvenció fixa 2004 1.714.087 

Compensació de costs derivats de normativa estatal i autonòmica 18.978.037 

Subvenció lligada a objectius 2004 11.212.364 

Subvenció extraordinària 3.000.000 

Total subvencions ordinàries de la Generalitat Valenciana 194.501.136 

Quadre 15 
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En l'anàlisi efectuada s'ha pogut constatar que, del total de les subvencions ordinàries de 
la Generalitat Valenciana reconegudes per la Universitat en l'exercici de 2004, 
únicament se n'ha cobrat en el dit exercici 156.007.530 euros. De la resta, un total de 
27.281.342 euros han sigut cobrats en març de 2005, i queda pendent de cobrament la 
subvenció lligada a objectius, per un quantia d'11.212.364 euros. 

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 resulten d'aplicació a les universitats públiques 
valencianes), els dits drets han de ser reconegudes quan es cobren, o quan es conega de 
forma certa que l'ens que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de 
l'obligació. 

En aquest sentit, cal manifestar que la Universitat ha reconegut drets per transferències 
corrents de la Generalitat Valenciana, per la citada quantia de 27.281.342 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'ha comprovat, d'altra banda, que la subvenció per objectius de l'exercici de 2004, per 
un import d'11.212.364 euros, és una previsió realitzada per la Universitat, formalitzada 
en una resolució del gerent de 31 de desembre de 2004, que és confirmada en major o 
menor mesura en l'exercici següent, i que no s'ajusta als criteris de comptabilitat de les 
transferències corrents esmentats anteriorment. 

En relació amb el subconcepte "D'altres subvencions corrents de la Generalitat 
Valenciana", s'ha de fer notar que la Universitat ha reconeguts drets per import de 
16.750.820 euros, entre els quals s'inclouen, bàsicament, els fons percebuts que es 
destinen a finançar les despeses del personal docent sanitari vinculat, així com les 
despeses financeres derivades de l'endeutament contret per la Universitat. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat, en relació amb el pagament de 
les subvencions corresponents al personal docent sanitari vinculat -regulades per mitjà 
del concert de 24 de març de 1997 subscrit entre la Conselleria de Sanitat, la Diputació 
de València i la Universitat-, que la citada Conselleria no s'ajusta al que es disposa en 
l'apartat 13.3 del dit concert, en el qual s'estableix aquesta transferirà mensualment la 
nòmina del personal que corresponga a les places vinculades. 

En aqueix sentit, s'ha posat de manifest que les nòmines del dit personal corresponents 
al període comprés entre juliol de 2004 i març de 2005, han sigut abonades per la 
Conselleria de Sanitat de forma conjunta en abril de 2005. Cal assenyalar que la 
Universitat ha reclamat per escrit, en diverses ocasions, el cobrament de les quantitats 
del dit període degudes per la Conselleria de Sanitat. 

En el concepte pressupostari "Subvencions corrents de l'Administració de l'Estat", es 
recullen principalment les subvencions rebudes del Ministeri d'Educació, Cultura i 
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Esport, per a finançar el desenvolupament del programa comunitari "Erasmus". En la 
revisió efectuada s'ha pogut comprovar que la Universitat ha comptabilitzat els drets 
reconeguts procedents d'aquestes subvencions conformement als principis comptables 
públics, és a dir en el moment en què se n'ha fet efectiu el cobrament, mitjançant una 
transferència bancària feta per l'ens que les cocnedeix. 

En últim lloc, en relació amb el concepte pressupostari "Subvencions corrents d'altres 
ens públics", cal manifestar que ací es registren les subvencions a favor de la Universitat 
de València procedents de la Fundació Universitat Empresa-ADEIT, per a finançar les 
despeses de les nòmines del personal docent investigador. 

Aqueixes transferències es fonamenten en el conveni de col·laboració existent entre 
ambdues entitats, renovat en data 27 de juliol de 1995, el qual no recull cap clàusula que 
regule les relacions econòmiques entre la Universitat i la Fundació Universitat Empresa-
ADEIT. Aquest conveni es va formalitzar per un termini de quatre anys i ha anat 
prorrogant-se de forma tàcita per als exercicis posteriors. 

Es considera que la Universitat de València hauria de promoure la formalització d'un 
nou acord de col·laboració amb la citada Fundació, que actualitzés els continguts del 
que hi havia vigent en l'exercici de 2004, a l'objecte que les diverses situacions de 
col·laboració existents entre ambdues entitats tinguen un adequat marc jurídic. 

5.3 Transferències de capital 

Els saldos d'aquest capítol del pressupost d'ingressos de la Universitat de València, 
detallats per conceptes pressupostaris, amb els corresponents percentatges d'execució i 
realització, són els que es mostren a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz.

702 Subv. capital de l'Admó. de l'Estat 15.294.352 17.310.296 10.146.245 7.164.051 113,2% 58,6%

710 Subv. capital de OO.AA. (6.246) 10.637 5.937 4.700 (170,3%) 55,8%

743 Subv. capital de la Com. Autòn. 12.940.124 10.525.497 4.397.831 6.127.666 81,3% 41,8%

750 Subv. capital d'altres ens públics 184.459 186.050 186.050 0 100,9% 100,0%

770 Subv. capital d'empreses privades 5.409 31.359 31.359 0 579,8% 100,0%

781 Subv. capital d'inst. sense fins lucre 1.000 1.000 1.000 0 100,0% 100,0%

790 Subv. capital de l'exterior 0 2.862 2.862 0 -- 100,0%

Total capítol VII 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417 98,8% 52,6%

Quadre 16 

 

Les previsions definitives d'aquest capítol van ser de 28.419.098 euros, i els drets 
reconeguts s'han xifrat en 28.067.701 euros, cosa que ha significat un grau d'execució 
del 98,8%. Els ingressos líquids, d'altra banda, pujaren a 14.771.284 euros, cosa que 
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determina un grau de compliment del 52,6%, i en queda pendent de cobrament la xifra 
de 13.296.417 euros. 

Pel que fa a la procedència dels fons, aquests tenen el seu origen bàsicament en les 
subvencions concedides per l'Estat i en els fons FEDER, així com en les subvencions 
concedides per la Generalitat Valenciana. 

S'ha revisat una mostra representativa dels expedients d'ingressos reconeguts per 
transferències de capital, en especial dels documents en els quals aquestes es 
fonamenten, i s'hi han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En el concepte pressupostari "Subvencions de capital de l'Administració de 
l'Estat", figuren drets reconeguts, amb data 31 de desembre de 2004, per un 
import de 4.479.734 euros, que deriven d'una subvenció de fons FEDER 
Infraestructura 2000-2006. 

 El citat ingrés s'ha calculat per la diferència entre les despeses executades, 
aplicant-hi el percentatge estipulat de finançament, i els drets reconeguts 
acumulats, tots des de l'1 de gener de 2000 fins a la data de tancament de 
l'exercici de 2004. 

 La Universitat hauria de reconéixer els ingressos per subvencions de capital 
conformement als principis comptables públics, és a dir imputant l'ingrés en el 
moment del cobrament o quan s'obté el certificat del reconeixement de la 
respectiva obligació per part de l'òrgan cedent, i ajustar el resultat pressupostari 
amb les magnituds resultants derivades de les desviacions produïdes entre la 
despesa real i l'ingrés afectat. 

- En el concepte pressupostari "Subvencions de capital d'altres ens públics", 
s'inclouen drets reconeguts procedents de la Fundació Universitat Empresa-
ADEIT, per import de 62.861 euros, per a l'adquisició a nom de la Universitat de 
divers material inventariable que utilitza la dita Fundació. 

 Aquesta circumstància renova la necessitat de formalitzar un nou conveni entre 
la Universitat i la citada Fundació, a l'objecte d'establir una marc adequat i 
suficient de col·laboració entre ambdues entitats, en la línia expressada en 
l'apartat 5.2 de l'informe. 

- En els conceptes pressupostaris "Subvencions de capital de la comunitat 
autònoma" i "Subvencions de capital d'altres ens públics", s'han comptabilitzat 
determinades ajudes per al finançament de diversos congressos, així com per al 
finançament d'estades d'investigadors invitats a la Universitat de València en 
l'exercici de 2004. 

 Es considera que, vist que amb aquestes subvencions es financen despeses 
corrents, i no despeses d'inversió, tals ajudes haurien d'haver sigut 
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comptabilitzades en el capítol IV del pressupost d'ingressos, dedicat a les 
transferències corrents. 

 En aquest sentit, s'ha de dir que la Generalitat Valenciana registra, en el capítol 
de "Transferències corrents" del seu pressupost de despeses, la línia de 
subvenció a càrrec de la qual ha concedit les ajudes a la Universitat per a la 
preparació de congressos, reunions i estades d'investigadors. 
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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 de València, de les recomanacions recollides en l'informe de fiscalització 
dels comptes anuals de l'exercici de 2003. 

Com que el compliment de les recomanacions realitzades 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 l'entitat ha adoptat les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències indicades en aquell. 

En aquest sentit, es considera oportú mantenir, en relació amb les àrees examinades en 
la present fiscalització, la recomanació proposada en l'informe de fiscalització 
corresponent a l'exercici anterior, en el sentit que els drets que es reconeixen en els 
capítols del pressupost d'ingressos dedicats a "Transferències corrents" i "Transferències 
de capital" s'haurien d'ajustar als principis comptables públics. 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat de València 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 
recomanacions següents: 

a) El Consell de Govern de la Universitat hauria d'aprovar el reglament a què es 
refereix l'article 216 dels Estatuts de la Universitat, a l'objecte d'ampliar i 
sistematitzar l'actual regulació de l'Oficina de Control Intern; tal i com 
s'expressa en l'apartat 2.1 de l'informe. 

b) La Universitat ha d'evitar recórrer a la pròrroga automàtica dels pressuposts i 
procurar que aquests s'aproven abans de la data d'inici de l'exercici 
pressupostari, per tal d'assegurar una gestió adequada de les diverses activitats 
que desenvolupa; d'acord amb el que hem expressar en l'apartat 3.2 de l'informe. 

c) L'anunci del pressupost que es publica en el "Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana", s'ha de fer tan aviat com el dit pressupost haja sigut aprovat pel 
Consell Social de la Universitat, sempre dins de l'exercici pressupostari en què 
haja de ser aplicat; tal i com s'expressa en l'apartat 3.2 d'aquest informe. 

d) La Universitat ha de completar els expedients de modificació pressupostària que 
es gestionen durant l'exercici, a més de millorar-ne la tramitació, per tal que no 
es produïsquen les deficiències posades de manifest en l'apartat 3.3 de l'informe. 

e) 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. 
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f) En la formalització de l'estat d'execució de pressuposts tancats, i a la vista de les 
circumstàncies exposades en l'apartat 3.6 d'aquest informe, la Universitat ha de 
realitzar una valoració rigorosa dels saldos pendents de cobrament i pagament, 
ja que existeixen imports que són de difícil o impossible realització. 

g) En la gestió de les despeses que s'imputen al capítol pressupostari de "Despeses 
corrents en béns i serveis", la Universitat ha de procurar que no es produïsquen 
les deficiències posades de manifest en l'apartat 4.2 d'aquest informe. 

h) La Universitat ha d'aprovar un manual de procediments de gestió de les despeses 
que tramita per mitjà del sistema de caixa fixa, conformement al que s'estableix 
en el reglament d'execució pressupostària per a 2004, a l'objecte de determinar 
els tipus de despeses que es poden gestionar amb aquest sistema; d'acord amb el 
que hem expressat en l'apartat 4.2 de l'informe. 

i) Atés que el control pressupostari sobre les disponibilitats de consignació 
s'exerceix des dels departaments, l'Oficina de Control Intern hauria d'establir 
directrius per a tota la Universitat pel que fa a la inclusió del tipus de despeses 
relacionades amb els projectes d'investigació en el capítol d'"Inversions reals"; 
d'acord amb el que es diu en l'apartat 4.3 d'aquest informe. 

j) En relació amb les despeses comptabilitzades en el capítol pressupostari 
d'"Inversions reals", els òrgans responsables de la Universitat han de promoure 
les actuacions necessàries perquè les quantitat percebudes pel personal docent i 
investigador, per projectes específics, es justifiquen adequadament; tal i com es 
diu en l'apartat 4.3 de l'informe. 

k) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents i de capital, la 
Universitat s'ha d'atenir al que es preveu en la Instrucció de Comptabilitat i en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit 
que les dites transferències s'han de reconéixer quan se'n percep el cobrament, o 
quan es 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 els 
apartats 5.2 i 5.3 de l'informe. 

l) És convenient que la Universitat promoga totes aquelles actuacions que estiguen 
al seu abast per regularitzar el marc de col·laboració existent amb la Conselleria 
de Sanitat i la Diputació de València, marc en el qual s'estableix el finançament 
del personal docent sanitari vinculat, a fi d'evitar que es produïsquen les 
circumstàncies posades de manifest en l'apartat 5.2 d'aquest informe. 

m) La Universitat hauria de promoure la formalització d'un nou conveni amb la 
Fundació Universitat Empresa-ADEIT, que permeta actualitzar i sistematitzar 
els continguts del conveni que ha vingut prorrogant-se tàcitament en els últims 
anys, a l'objecte que les diverses situacions de col·laboració existents entre 
ambdues entitats tinguen un adequat marc jurídic; en la línia comentada en els 
apartats 5.2 i 5.3 del present informe. 
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n) La Universitat ha de ser més rigorosa a l'hora de comptabilitzar les subvencions 
que rep de la Generalitat Valenciana i d'altres ens públics, en el sentit que 
solament s'han de registrar com a transferències de capital aquelles que es 
concedeixen per realitzar inversions reals, i no aquelles que es destinen a 
finançar despeses corrents; tal i com s'indica en l'apartat 5.3 d'aquest informe. 

 




