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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius de la fiscalització 

Els objectius generals de les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura es recullen en 
l’article 8.3 de la seua llei de creació, segons la qual els informes hauran de: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord amb 
els principis comptables aplicables. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius prevists. 

La Sindicatura de Comptes, d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix 
l’article 14.1 de la seua llei de creació, estableix en seus programes anuals d’actuació 
els ens que seran fiscalitzats cada any, el tipus d’auditoria que ha de realitzar i l’abast 
concret de cada fiscalització. 

El Programa Anual d’Actuació 2006 (PAA 2006) assenyala que entre els objectius de la 
fiscalització de la Generalitat figuren: 

a) Fomentar la rendició de comptes anuals de qualitat. 

b) Racionalitzar les auditories de regularitat. 

c) Millorar el grau d’acceptació i implantació de les recomanacions. 

Per a aconseguir el segon dels objectius descrits, la racionalització de les auditories de 
regularitat, la Sindicatura distingeix tres grups d’entitats subjectes a tres nivells de 
control diferenciats, i en aquest sentit estableix que la fiscalització de l’exercici de 2005 
de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana es realitzarà seguint els 
criteris del denominat en el PAA 2006 com a "Control sobre àrees significatives", sent 
l’objecte de fiscalització la gestió dels convenis d’investigació. 

En aquesta modalitat de control, els objectius de fiscalització consisteixen a revisar 
l'adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a determinades àrees 
considerades significatives pel seu import, pel risc estimat d’auditoria o per qualsevol 
raó justificada. El dit examen no implica una fiscalització completa dels comptes anuals 
tal com consideren els "Principis i normes d’auditoria del sector públic" dels OCEX. 

Per tant, d’acord amb el estableix el PAA 2006, els objectius de la present fiscalització, 
són els tres següents: 
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a) Dur a terme un control formal sobre els comptes retuts. 

b) Revisar l'adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa als 
convenis d’investigació. 

c) Comprovar el grau d’acceptació i implantació de les recomanacions. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

Els procediments d’auditoria que han sigut duts a terme per aconseguir els objectius 
descrits els detallem en els apartats corresponents de l’informe de cada universitat, i 
podem resumir-los així: 

Objectiu a): Control formal dels comptes 

a) La comprovació que la universitat ha aprovat i presentat els seus pressuposts de 
conformitat amb la normativa aplicable. 

b) La comprovació que la universitat ha formulat, aprovat i retut els seus comptes 
anuals de conformitat amb la normativa aplicable. 

c) La revisió de l’informe d’auditoria o de control financer de la IGG. 

Objectiu b): Convenis d’investigació 

a) Comprovar que els contractes d’investigació regulats en l’article 83 de la LOU 
es formalitzen i executen de conformitat amb la normativa aplicable. 

b) Analitzar els sistemes de gestió i de control de la universitat respecte a aquests 
contractes. 

Objectiu c): Recomanacions 

a) Fer un seguiment de les recomanacions d’informes anteriors, i examinar el seu 
grau d’implantació per part de la universitat.  

b) Formular les recomanacions necessàries per a esmenar les incidències detectades 
durant la present fiscalització. 
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2. ASPECTES RELLEVANTS DE LES UNIVERSITATS 

2.1 Funcions i autonomia de les universitats 

L’article 1.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (d’ara 
endavant LOU), indica que la universitat realitza el servei públic de l’educació superior 
mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. 

En l’apartat 2 del dit article s’estableix que són funcions de la universitat al servei de la 
societat:  

a) La creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i 
de la cultura. 

b) La preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigisquen 
l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística. 

c) La difusió, valoració i transferència de coneixement al servei de la cultura, de la 
qualitat de vida i del desenvolupament econòmic. 

d) La difusió del coneixement i la cultura per mitjà de l’extensió universitària i la 
formació al llarg de tota la vida. 

L’article 2.1 de la LOU estableix que les universitats estan dotades de personalitat 
jurídica i realitzen les seues funcions en règim d’autonomia i de coordinació entre 
aquestes. En l’apartat 2 detallem les funcions que comprèn l’autonomia de les 
universitats, entre les quals podem destacar les següents: 

- L’elaboració dels seus estatuts. 

- La selecció, formació i promoció del personal docent i investigador. 

- L’elaboració, aprovació i gestió dels seus pressuposts. 

- L’administració dels seus béns. 

- L’establiment i modificació de les seues relacions de llocs de treballs. 

L’activitat i autonomia de la universitat es fonamentaran en el principi de llibertat 
acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi. 

2.2 Naturalesa i creació de les universitats públiques 

Segons indica l’article 3 de la LOU, són universitats públiques les institucions creades 
per l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma en l’àmbit territorial de la qual 
haja d’establir-se i que realitzen totes les funcions abans detallades. 
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2.3 Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 

En l’exercici de 2005, el sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està 
format per les següents cinc universitats: 

- Universitat de València Estudi General (UVEG) 

- Universitat Politècnica de València (UPV) 

- Universitat d’Alacant (UA) 

- Universitat Jaume I (UJI) 

- Universitat Miguel Hernández (UMH) 

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

La Universitat Politècnica de València té el seu origen en l’Institut Politècnic Superior 
de València, creat pel Decret Llei 5/68, de 6 de juny. Amb posterioritat, en virtut del 
que disposa el Decret 2.731/1968, de 24 d’octubre, es van crear en l’Institut les escoles 
tècniques superiors d’Arquitectura, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i 
d’Enginyers industrials, i s'hi integrà la ja existent Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
Agrònoms, creada a València en l’any 1959. D’acord amb el que preveu la Llei General 
d’Educació de 4 d’agost de 1970, en virtut del Decret 495/1971, d’11 de març, l’Institut 
Politècnic Superior de València es va constituir en universitat, amb la denominació 
d’Universitat Politècnica de València. 

La Universitat d’Alacant va ser creada en octubre de 1979 sobre l’estructura del Centro 
d’Estudis Universitaris, que havia començat a funcionar en l’any 1968. 

La Universitat Jaume I, que té la seua seu a la ciutat de Castelló de la Plana, va ser 
creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrer. La Universitat té 
el seu origen en l’antic col·legi Universitari existent en aquesta ciutat i en l’extensió de 
la Facultat de Dret de València, a fi d’impartir el segon cicle dels estudis cursats en 
aquest centre universitari. 

La Universitat Miguel Hernández d’Elx va ser creada per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 2/1996, de 27 de desembre. El Rectorat, els serveis generals i el principal 
campus de la Universitat, es troba a la ciutat d’Elx i compta amb uns altres campus a les 
ciutats de Sant Joan d’Alacant, Oriola i Altea. 

Hi ha dues universitats més a la Comunitat Valenciana, la Universitat Cardenal Herrera-
CEU i la Universitat Catòlica de València "Sant Vicent Màrtir", que no es financien 
amb fons de la Generalitat, per la qual cosa no són objecte de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. 
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Les competències en matèria d’universitats van ser assumides per la Generalitat 
mitjançant el Reial Decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les funcions i serveis en 
aquesta matèria van ser assignats a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència pel 
Decret 8/2004, de 3 de setembre, del President de la Generalitat. El Reglament Orgànic 
i Funcional d’aquesta Conselleria va ser aprovat pel Decret 184/2004, de primer 
d’octubre. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de la Sindicatura de 
Comptes, modificada per la Llei de la Generalitat Valenciana 11/2002, de 23 de 
desembre, estableix que el sector públic valencià als efectes d’aquesta Llei està integrat 
per: 

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

- Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus 
organismes autònoms, siga quina siga la seua naturalesa, les empreses públiques 
que en depenen i totes les entitats que estiguen participades majoritàriament per 
aquelles. 

- Tots els organismes i corporacions que siguen inclosos per la Llei de les Corts 
Valencianes. 

Per tot això, les universitats públiques valencianes no formen part del sector públic 
valencià. No obstant això, l’article  81.5 de la LOU disposa que les universitats estan 
obligades a retre comptes de la seua activitat davant d’un òrgan de fiscalització de 
comptes de la comunitat autònoma. 

El finançament de les universitats públiques remet, fonamentalment, a les consignacions 
previstes en els Pressuposts de la Generalitat, i en aquest sentit les transferències 
corrents i de capital rebudes de l’Administració autonòmica són la seua principal font 
d’ingressos. 

2.4 Òrgans de govern i de representació 

Segons l’article 13 de la LOU els estatuts de les universitats públiques establiran com a 
mínim els òrgans que s’hi detallen, entre els quals figuren: 

Òrgans col·legiats: 

- Consell Social 

- Consell de Govern 

- Junta Consultiva 

- Consell de Departament 
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Òrgans unipersonals: 

- Rector 

- Vicerectors 

- Gerent 

- Directors de departament 

De la descripció dels òrgans s’ocupen els articles 14 a 26 de la LOU. 
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3. RÈGIM JURÍDIC, ECONÒMIC I FINANCER 

3.1 Règim jurídic 

L’article 6 de la LOU, dedicat al règim jurídic, expressa que les universitats es regiran 
per aquesta Llei i per les normes que dicten l’Estat i les comunitats autònomes, i que les 
universitats públiques es regiran, a més, per la seua llei de creació i pels seus estatuts. 

De la normativa de general aplicació a les universitats cal destacar, per a la present 
fiscalització, la següent: 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, el Consell de la Generalitat pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 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, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (LCAP). 

- Llei 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupost de la Generalitat Valenciana per 
a l’exercici de 2005. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova  el Reglament 
General de la LCAP. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació pel la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana (PGCPGV). 

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la IGGV, aclaridora del 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. 

- Estatuts de cada universitat. 

Durant l’exercici de 2005, han estat vigents els estatuts següents: 

- Estatuts de la UVEG, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 
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- Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats pel Decret 253/2003, 
de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Estatuts de la Universitat d’Alacant, aprovats pel Decret 73/2004, de 7 de maig, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de febrer 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, aprovats pel Decret 
208/2004, de 8 d’octubre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

3.2 Règim econòmic i financer 

Està regulat en el títol XI de la LOU, que comprén de l’article 79 al 84. 

L’article 79.2 indica que en l’exercici de la seua activitat econòmica i financera les 
universitats públiques es regiran pel que preveu el títol XI de la LOU i en la legislació 
financera i pressupostària aplicable al sector públic.  

El pressupost, diu l’article 81.2, serà un document únic i equilibrat i comprendrà la 
totalitat dels seus ingressos i despeses. 

L’estructura del pressupost de les universitats, el seu sistema comptable i els documents 
que comprenen els seus comptes anuals hauran d’adaptar-se, en qualsevol cas, a les 
normes que amb caràcter general s’establisquen per al sector públic. (art. 81.4). 

Per acabar, dins d’aquest títol XI, figura l’article 83, "Col·laboració amb altres entitats o 
persones físiques", marc general regulador dels contractes d’investigació, àrea objecte 
de la present fiscalització. 

3.3 Rendició de comptes 

Dins d’aquest mateix títol XI, l’article 81.5 estableix que les universitats públiques 
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. Amb aquesta finalitat, les universitats enviaran al Consell de Govern de la 
comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que 
constituïsquen els seus comptes anuals en el termini establit per les normes aplicables 
de cada comunitat autònoma. Rebuts els comptes per la comunitat, es trametran al seu  
l’òrgan de fiscalització o, en el seu defecte, al Tribunal de Comptes. 

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la Resolució de la IGGV de 30 de novembre de 
2001 estableix que les universitats públiques han de  retre els seus comptes segons el 
que estableix el PGCPGV, aprovat per l’Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

Segons aquest PGCPGV, els comptes anuals estaran formats pels documents següents: 
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a) Balanç 

b) Compte del resultat economicopatrimonial 

c) Estat de liquidació del pressupost 

d) Memòria 

Els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria o de control financer de la 
IGG, han de ser retuts en aquesta Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny. 

3.4 Control financer 

Està previst en l’article 14.5 de la Llei 14.5 de la Llei 14/2004, de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2005, que estableix que el control financer de 
les universitats públiques de la Comunitat valenciana s’efectuarà mitjançant auditories 
anuals sota la direcció de la IGG. Per a la realització d’aquest control, la IGG ha 
recaptat la col·laboració d’empreses privades d’auditoria, d’acord amb el que preveu 
l’article 62.1 del TRLHPGV. 

L’article 14.5 de la Llei 14/2004, també disposa que les universitats públiques trametran 
a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, abans del 30 d’abril de 2005, els 
pressuposts d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici de 2005, aprovats pel seu 
Consell Social, així com la liquidació del pressupost de l’exercici de 2004, degudament 
aprovada pels òrgans de la universitat que, en cada cas, corresponga. 
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4. COMPTES ANUALS AGREGATS 

4.1 Balanç agregat 

A partir dels balanços retuts per cada universitat, aquesta Sindicatura de Comptes ha 
elaborat un balanç agregat de l’exercici de 2005, que mostrem en euros en el quadre 
següent, juntament amb les xifres de l’exercici de 2004, amb els percentatges de 
variació entre els dos exercicis: 
 

ACTIU 2005 2004 Variació 
IMMOBILITZAT 

Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

DESPESES DISTRIBUIR DIVER. EXERC. 
ACTIU CIRCULANT 

Existències 
Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
Ajusts per periodificació 

1.743.805.128 
17.354.834 

1.418.212.635 
308.237.659 

5.034.563
630.980.508

1.447.906 
520.983.428 
27.632.816 
80.764.530 

151.828 

1.678.593.342 
17.653.602 

1.349.240.776 
311.698.964 

5.672.384 
519.927.062 

1.319.288 
434.260.129 
17.474.069 
66.809.737 

63.839 

4% 
(2%) 
5% 

(1%) 
(11%) 
21% 
10% 
20% 
58% 
21% 

138% 
Total actiu 2.379.820.200 2.204.192.788 8% 

    
PASSIU 2005 2004 Variació 

FONS PROPIS 
Patrimoni 
Resultats d’exercicis anteriors 
Resultats de l’exercici 

INGRESSOS DISTRIBUIR DIVER. EXERC. 
PROVISIONS RISCS I DESPESES 
CREDITORS A LLARG TERMINI 

Emissió d’obligacions i d’altres valors 
D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 
Emissió d’obligacions i d’altres valors 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors 

 Ajusts per periodificació 

1.189.828.784
1.013.961.033 

36.655.627 
139.212.124 
201.725.496
10.149.004

729.969.531
336.773.665 
393.195.866 
248.147.384

326.625 
95.875.403 

106.813.925 
45.131.431 

1.050.616.660 
927.611.879 
35.862.773 
87.142.009 

203.119.178 
8.733.461 

725.673.873 
336.773.665 
388.900.208 
216.049.615 

326.625 
72.435.466 

106.121.733 
37.165.792 

13% 
9% 
2% 

60% 
(1%) 
16% 
1% 
0% 
1% 

15% 
0% 

32% 
1% 

21% 
Total passiu 2.379.820.199 2.204.192.788 8% 

Quadre 1 
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El balanç agregat de les universitats públiques ha tingut un augment del 8% en 2005 
respecte a 2004. 

L’actiu està format principalment per elements de l’immobilitzat, massa patrimonial que 
representa el 73% del total (76% en 2004); les immobilitzacions materials representen 
el 60% de l’actiu agregat (61% en 2004). El circulant és pràcticament el 27% restant de 
l’actiu agregat (24% en 2004), i en la seua major part està constituït pel capítol de 
deutors, que comporta el 22% del total (20% en 2004). Les citades masses patrimonials 
han incrementat els seus imports en 2005 enfront de 2004, un 4% l’immobilitzat i un 
21% el circulant. 

El passiu del balanç agregat a penes ha tingut variació pel que fa a la seua composició 
per masses patrimonials. El 50% del passiu agregat de 2005 (48% en 2004) són els fons 
propis de les universitats, i el capítol de patrimoni comporta el 43% del total (42% en 
2004). Els creditors a llarg i curt termini representen el 31% i 10% del total agregat 
(33% i 10% en 2004), mentre que els ingressos per distribuir en diversos exercicis 
impliquen un 8% (9% en 2004). Les variacions més importants de les masses 
patrimonials entre 2005 i 2004 han sigut els augments del 13% en els fons propis, 
destacant el 60% en els resultats de l’exercici i del 15% en els creditors a curt termini. 

Les universitats públiques presenten un fons de maniobra agregat positiu tant en 2004 
com en 2005, i s’ha incrementat un 26% durant el dit període. 

4.2 Compte de resultat economicopatrimonial agregat 

A partir dels comptes de resultats retuts per cada universitat, aquesta Sindicatura de 
Comptes ha elaborat el compte de resultats agregat de l’exercici de 2005, que mostrem 
en euros en el quadre següent, juntament amb les xifres de l’exercici de 2004, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis: 
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DESPESES 2005 2004 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 
Despeses de personal 
Prestacions socials 
Dotacions per a amortització d’immobilitzat 
Variació de provisions de tràfic 
D’altres despeses de gestió 
Despeses financers i assimilables 
Diferències negatives de canvi 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Transferències de capital 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
Pèrdues procedents de l’immobilitzat 
Despeses extraordinàries 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 

811.286.603 
511.055.063 

336.279 
78.089.381 

653.250 
184.095.068 
37.057.562 

0 
19.632.290 
18.555.473 
1.076.817 
5.299.086 

848.094 
193.830 

4.257.162 

763.138.694 
473.649.834 

355.591 
72.536.376 
1.213.567 

178.846.372 
36.529.917 

7.036 
17.971.468 
16.832.675 
1.138.793 

13.303.706 
3.150.482 
1.443.659 
8.709.565 

6% 
8% 

(5%) 
8% 

(46%) 
3% 
1% 

(100%) 
9% 

10% 
(5%) 

(60%) 
(73%) 
(87%) 
(51%) 

Total despeses 836.217.979 794.413.868 5% 
INGRESSOS 2005 2004 Variació 

INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 
Augment d’existències 
Ingressos tributaris 
Prestacions de serveis 
Reintegraments 
D’altres ingressos de gestió 
Ingressos d’altres v. n. i de l’actiu immobilitzat 
D’altres interessos i ingressos assimilats 
Diferències positives de canvi 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Subvencions corrents 
Transferències de capital 
Subvencions de capital 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 
Beneficis procedents d'immobilitzat 
Ingressos extraordinaris 
Ingressos i beneficis d’altres exercicis 

155.925.233 
128.619 

29.795.809 
116.868.760 

2.267.995 
4.528.271 

314.059 
1.993.515 

28.205 
816.141.692 
666.083.086 
28.286.037 
73.441.054 
48.331.515 
3.363.179 
2.377.360 

10.109 
975.710 

146.794.547 
0 

29.145.381 
109.543.682 

2.350.141 
4.006.598 

10.453 
1.738.293 

0 
731.041.009 
565.794.430 
61.657.380 
51.123.939 
52.465.259 
3.576.622 

48.201 
56.310 

3.472.111 

6% 
- 

2% 
7% 

(3%) 
13% 

2.905% 
15% 

- 
12% 
18% 

(54%) 
44% 
(8%) 
(6%) 

4.832% 
(82%) 
(72%) 

Total ingressos 858.561.343 771.868.495 11% 
Estalvi obtingut 139.212.124 86.998.309 60% 

Quadre 2 



Universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2005 

- 21 - 

Les despeses agregades han augmentat un 5% en 2005 respecte a 2004, mentre que els 
ingressos agregats ho han fet en un 11%. El resultat agregat és positiu (estalvi) tant en 
2005 com en 2004, i s’ha incrementat en un 60%. 

En l’apartat de despeses, les de gestió ordinària representen el 97% del total agregat en 
2005 (96% en 2004), sent significatius el capítol de despeses de personal que representa 
el 61% del total en 2005 (60% en 2004), i el d’altres despeses de gestió, que representa 
el 22% (23% en 2004), capítols que s’han incrementat en un 8% i 3%, respectivament, 
entre els dos exercicis. Els dos epígrafs restants de despeses, el de transferències i 
subvencions i el de pèrdues i despeses extraordinàries, representen respectivament el 
2% i l’1% del total de despeses agregats, amb variacions quantitatives poc importants 
entre els dos exercicis. 

Quant als diferents epígrafs dels ingressos agregats de 2005, que proporcionalment a 
penes han tingut variació respecte a 2004, el més important és el corresponent a 
transferències i subvencions, ja que és del 84% del total d’ingressos agregats, tot 
destacant-hi les transferències corrents, que comporten un 68% del total. l’epígraf 
d’ingressos de gestió ordinària representa pràcticament el 16% restant del total 
d’ingressos agregats; a les prestacions de serveis correspon el 12%. 

Els ingressos de gestió ordinària de les universitats financien el 19% de les seues 
despeses de gestió ordinària, tant en 2005 com en 2004, sent transferències i 
subvencions les fonts més importants de finançament, tan com hem indicat abans. 

4.3 Liquidació del pressupost agregada 

A partir de les liquidacions de pressuposts individuals de l’exercici de 2005 retudes per 
cada universitat, aquesta Sindicatura ha elaborat la liquidació del pressupost agregada, 
que analitzem en els subapartats següents. 

4.3.1 Pressuposts inicials 

El quadre següent mostra, en euros, els pressuposts inicials agregats de les cinc 
universitats públiques dels exercicis de 2005 i 2004, juntament amb la variació entre els 
dos exercicis. 
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Capítols Pressupost inicial Variació  

 2005 2004 05/04 

III Taxes i d’altres ingressos 139.145.748 136.085.080 3.060.668 2% 

IV Transferències corrents 637.784.571 592.556.245 45.228.326 8% 

V Ingressos patrimonials 2.216.919 2.368.083 (151.164) (6%) 

VI Alienació inversions reals 2.279.273 2.404.048 (124.775) (5%) 

VII Transferències de capital 63.061.209 57.372.556 5.688.653 10% 

VIII Actius financers 42.830.040 2.689.641 40.140.399 1.492% 

IX Passius financers 10.805.085 15.371.335 (4.566.250) (30%) 

Total ingressos 898.122.845 808.846.988 89.275.857 11% 

I Despeses de personal 447.648.538 431.181.877 16.466.661 4% 

II Despeses de funcionament 124.762.219 116.500.381 8.261.838 7% 

III Despeses financeres 37.335.531 36.121.426 1.214.105 3% 

IV Transferències corrents 16.611.752 15.125.280 1.486.472 10% 

VI Inversions reals 256.946.045 209.248.304 47.697.741 23% 

VII Transferències de capital 481.919 300.506 181.413 60% 

VIII Actius financers 18.000 85.909 (67.909) (79%) 

IX Passius financers 14.318.840 282.905 14.035.935 4.961% 

Total despeses 898.122.845 808.846.588 89.276.257 11% 

Quadre 3 

El pressupost inicial agregat de les universitats públiques ha tingut un increment de 
l’11% en 2005 respecte del de 2004; les variacions més importants s’han originat en el 
capítol VIII d’ingressos (vegeu l’informe de la Universitat d’Alacant) i IX de despeses 
(principalment en la Universitat Politècnica). 

4.3.2 Modificacions de pressupost 

El quadre següent recull a escala agregada de les cinc universitats, les previsions 
inicials, les modificacions i les previsions definitives, tant d’ingressos com de despeses, 
en euros: 
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Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació  

III Taxes i d’altres ingressos 139.145.748 21.693.615 160.839.364 16% 

IV Transferències corrents 637.784.571 32.847.837 670.632.408 5% 

V Ingressos patrimonials 2.216.919 98.387 2.315.306 4% 

VI Alienació inversions reals 20.867.561 4.746 20.872.307 - 

VII Transferències de capital 44.472.921 75.244.647 119.717.568 169% 

VIII Actius financers 53.635.125 178.244.869 231.879.994 332% 

IX Passius financers 10.805.085 13.540.836 24.345.921 125% 

Total ingressos 898.122.845 321.674.938 1.230.602.868 36% 

I Despeses de personal 447.648.538 19.917.894 467.566.432 4% 

II Despeses de funcionament 124.762.219 28.330.947 153.093.167 23% 

III Despeses financeres 37.335.531 655.812 37.991.343 2% 

IV Transferències corrents 16.611..752 6.611.349 23..223.101 40% 

VI Inversions reals 256.946.045 257.596.674 514.542.720 100% 

VII Transferències de capital 481.919 627.271 1.109.190 130% 

VIII Actius financers 18.000 115.000 133.000 639% 

IX Passius financers 14.318.840 7.819.992 22.138.831 55% 

Total despeses 898.122.845 321.674.938 1.219.797.783 36% 

Quadre 4 

El pressupost inicial  agregat de les universitats públiques per a l’exercici de 2005, que 
pujava a 898.122.845 euros, s’ha incrementat en 321.674.938 euros, un 36%, quedant 
definitivament en 1.219.797.783 euros. Les modificacions pressupostàries més 
significatives han tingut lloc en els capítols VIII d’ingressos i VI de despeses, que han 
augmentat un 332% i un 100%, respectivament. 

En ingressos, el capítol de transferències corrents representa el 54% del pressupost 
definitiu. En despeses, són destacables els capítols d’inversions reals i de personal, que 
representen el 42% i el 38%, respectivament, dels crèdits definitius. 

4.3.3 Liquidació de l’estat d’ingressos agregada 

La liquidació de l’estat d’ingressos agregada de l’exercici de 2005 de les cinc 
universitats públiques, en euros, és la següent: 
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Ingressos Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pends. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 160.839.364 154.887.343 138.227.778 16.659.565 96% 89%

Transferències corrents 670.632.408 696.391.977 468.618.630 227.773.347 104% 67%

Ingressos patrimonials 2.315.306 3.604.212 3.253.997 350.215 156% 90%

Alienació inversions reals 42.708.184 39.346.419 11.634 39.334.785 92% 0%

Transferències de capital 138.305.856 126.872.203 100.797.669 26.074.534 92% 79%

Actius financers 221.074.909 0 0 0 - -

Passius financers 24.345.921 38.725.748 38.066.347 659.401 159% 98%

Total 1.219.797.783 1.020.973.148 748.976.055 310.851.845 84% 73%

Quadre 5 

El pressupost d’ingressos agregat de les universitats públiques de l’exercici de 2005, 
presenta un grau d’execució del 84% i un grau de realització del 73%. 

La principal font d’ingressos de les universitats són les transferències de la Generalitat, 
tal com podem observar en el quadre següent: 

 

Transferències Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pends. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Corrents de la Generalitat 657.142.972 680.479.945 455.177.981 225.301.964 103,6% 66,9%

Corrents d’altres ens 13.489.436 15.912.032 13.440.649 2.471.383 118,0% 84,5%

Total capítol IV 670.632.408 696.391.977 468.618.630 227.773.347 103,8% 67,3%

Capital de la Generalitat 40.918.714 51.083.077 47.814.704 3.268.373 124,8% 93,6%

Capital d’altres ens 97.387.142 75.789.126 52.982.965 22.806.161 77,8% 69,9%

Total capítol VII 138.305.856 126.872.203 100.797.669 26.074.534 91,7% 79,4%

Quadre 6 

En termes de drets reconeguts, les transferències corrents de la Generalitat representen 
el 97,7% del total de les transferències corrents agregades de l’exercici de 2005, i les de 
capital el 67,4% del total de transferències de capital agregades, per tant les dues pugen 
al 71,6% del total de drets reconeguts agregats de l’exercici de 2005. 

4.3.4 Liquidació de l’estat de despeses agregada 

La liquidació de l’estat de despeses agregada de l’exercici de 2005 de les cinc 
universitats públiques, en euros, és la següent: 
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Despeses Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 

Despeses de funcionam. 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències de capital 

Actius financers 

Passius financers 

467.566.432

153.093.167

37.991.343

23.223.101

514.542.720

1.109.190

133.000

22.138.831

453.270.842

129.336.907

37.542.757

17.186.165

261.747.324

1.076.817

94.500

9.266.372

444.384.821

117.385.536

37.336.227

16.257.061

231.745.615

1.073.317

94.500

8.066.392

8.886.022 

11.951.371 

206.531 

929.103 

30.001.709 

3.500 

0 

1.199.980 

97% 

84% 

99% 

74% 

51% 

97% 

71% 

42% 

98%

91%

99%

95%

89%

100%

100%

87%

Total 1.219.797.783 909.521.685 856.343.469 53.178.217 75% 94%

Quadre 7 

El pressupost de despeses agregat de les universitats públiques de l’exercici de 2005 
presenta un grau d’execució del 75%, que s’ha vist afectat pel baix nivell del capítol 
d’inversions reals, que ha sigut del 51%. El grau de realització ha arribat al 94%. 

4.3.5 Resultat pressupost agregat 

El resultat agregat de les liquidacions dels pressuposts de les cinc universitats públiques 
valencianes, en euros, és la següent: 
 

CONCEPTE 2005 2004 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 982.247.401 872.405.170 12,6%

Obligacions reconegudes operacions no financeres (900.160.813) (870.049.706) 3,5%

Obligacions reconegudes operacions financeres (94.500) (64.944) 45,5%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 81.992.088 2.355.464 3.380%

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 29.459.375 35.157.884 (16,2%)

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 111.451.464 37.513.348 197,1%

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 17.548.652 25.420.137 (30,9%)

Desviacions de finançament positives (45.813.514) (18.170.423) 352,1%

Desviacions de finançament negatives 13.238.763 13.522.341 (2,1%)

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT  96.425.365 58.285.403 65,4%

Quadre 8 

El resultat pressupostari agregat ha passat de 2.355.464 euros en 2004 a 81.992.088 
euros en 2005. Després de la variació neta de passius financers, queda un saldo 
pressupostari positiu en els dos exercicis, que corregit amb els ajusts corresponents 
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determina un superàvit de finançament que ha augmentat un 65,4% en 2005 respecte al 
de 2004. 

4.4. Romanent de tresoreria agregat 

El romanent de tresoreria agregat de les cinc universitats públiques valencianes, en 
euros, és el següent: 

 
Concepte 2005 2004 Variació 

Drets pendents de cobrament 

Obligacions pendents de pagament 

Fons líquids 

333.527.154 

90.236.012 

101.764.530 

248.054.874 

93.633.114 

81.775.996 

34% 

(4%) 

24% 

Romanent de tresoreria afectat 190.094.506 117.878.489 61% 

Romanent de tresoreria no afectat 154.961.167 118.319.267 31% 

Romanent de tresoreria total 345.055.672 236.197.756 46% 

Quadre 9 
 

Per a una adequada interpretació de les xifres del quadre anterior, cal tenir en compte  
-tal com comentem en l’informe de la Universitat d’Alacant-, que aquesta Universitat 
no desglossa el romanent de tresoreria entre afectat i no afectat, per la qual cosa, la 
Sindicatura de Comptes solament a efectes de càlcul de les xifres agregades, ha inclòs el 
romanent total de la dita Universitat en l’apartat del romanent no afectat. 
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5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Acomplint l'acord de les Corts pres en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així 
com l’acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué 
coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent a l’any 2005, el 
dit esborrany es va trametre al comptedant perquè, en el termini concedit, hi formulés 
al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el següent: 

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

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

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’informe. 

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

 




