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1. ASPECTES RELLEVANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

1.1 Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 

El sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està format, en l’exercici de 
2006, per les següents universitats: Universitat de València-Estudi General (UV), 
Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat d’Alacant (UA), Universitat 
Jaume I (UJI) i 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, va tenir com a conseqüència la inauguració 
oficial de l’Estudi General de València el dia 13 d’octubre de 1502, i que s’equiparava 
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 per Decret-Llei 5/1968, de 6 de juny. Amb posterioritat, en virtut del 
que disposava el Decret 2.731/1968, de 24 d’octubre, es van crear en l’Institut, les 
Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectes, Enginyers de Camins, Canals i Ports i 
Enginyers Industrials, on es va integrar la ja preexistent Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers Agrònoms, creada a València l’any 1959. D’acord amb el previst en 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 Politènica de València. 

La Universitat d’Alacant va ser creada en octubre de 1979 sobre l’estructura del Centre 
d’Estudis Universitaris, que havia començat a funcionar l’any 1968. Alacant recuperava 
així els estudis universitaris suspesos l’any 1834, quan va tancar, després de dos segles 
d’existència, la seua precursora, la Universitat d’Oriola. La Universitat d’Oriola va ser 
creada per butlla papal el 1545 i va mantenir obertes les seues portes entre els anys 
1610 i 1808. 

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 els campus 
principal de la Universitat es troben 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 a la Comunitat Valenciana, la Universitat Cardenal          
Herrera-CEU i la Universitat Catòlica de València “Sant Vicent Màrtir”, si bé no es 
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financen amb fons de la Generalitat, per la qual cosa no són objecte de fiscalització per 
aquesta Sindicatura de Comptes. 

1.2 Les Universitats en el sector públic valencià 

La importància del sector públic universitari es pot apreciar en les xifres 
pressupostàries que recollim en l’apartat 3 d’aquest informe. Els crèdits definitius 
recollits en el pressupost de despeses de les 5 Universitats Públiques en l’exercici de 
2006 van pujar a 1.377.031.233 euros, mentre que les obligacions reconegudes es van 
elevar a 975.810.255 euros. 

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 en el seu article 2 que el sector públic valencià pel que fa a aquesta 
llei està integrat per: 

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

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

- Tots els organismes i les corporacions que hi siguen inclosos per llei de les 
Corts Valencianes. 

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

La previsió anterior, encara que haguera calgut, no resulta, nogensmenys, 
imprescindible, atès que l’article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats (LOU), disposa que les universitats estan obligades a retre comptes de la 
seua activitat davant l’òrgan de fiscalització de comptes de la comunitat autònoma, 
sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 

El finançament de les Universitats Públiques remet, fonamentalment, a les 
consignacions previstes en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana, en la mesura 
que les transferències corrents i de capital rebudes de l’Administració Autonòmica són 
la seua principal font d’ingressos. 
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1.3 Naturalesa i règim jurídic 

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

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

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

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

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

- La difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària i la 
formació al llarg de tota la vida. 

L’autonomia de les universitats, d’acord amb el que expressa l’article 2.2 de la LOU 
comprèn, entre d’altres, les següents funcions: 

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

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

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

Segons que 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 hagen d’establir-se, i que realitzen totes les funcions abans detallades. 

Les competències en matèria d’universitats van ser assumides per la Generalitat 
Valenciana mitjançant el Reial Decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les funcions i 
serveis en aquesta matèria es troben assignades a la Conselleria d’Educació, en virtut 
del que preveu el Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual 
es determinen les Conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat. 
Amb posterioritat, el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, ha aprovat el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació. 
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Cal remarcar que en l’exercici de 2006 les competències d’Universitats es trobaven 
assignades a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, en virtut del previst en el 
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, d’1 d’octubre, i 
desenvolupat mitjançant l’Ordre de 7 de desembre de 2005. 

D’acord amb l’article 4.1.a) de la LOU, la competència per a la creació de les 
universitats públiques al territori de la Comunitat Valenciana s’atribueix a la 
Generalitat, competència que s’exerceix a través d’una llei aprovada per les Corts 
Valencianes, alhora que segons l’article 2.5 de l’esmentat text legal, correspon a la 
Generalitat la coordinació de les universitats de la Comunitat Autònoma, precepte legal 
desenvolupat mitjançant la Llei 4/2007, de 8 de febrer, de la Generalitat, de 
Coordinació del Sistema Universitari Valencià (LCSUV). 

En relació amb el règim jurídic, les universitats públiques es regeixen pel que disposa la 
LOU i la resta de normes legals dictades pel l’Estat o per les comunitats autònomes, 
així com pels estatuts que elles mateixes elaboren, i que són aprovats per decret del 
Govern Valencià, d’acord amb el previst en l’article 6.2 d’aquest text legal. 

L’article 6 de la LCSUV estableix que a les universitats públiques hi és d’aplicació, en 
el marc de la legislació bàsica de l’Estat, la legislació de la Generalitat sobre 
procediment administratiu, règim patrimonial i financer, contractació administrativa i 
règim dels funcionaris de l’administració de la Generalitat, llevat del règim estatutari 
aplicable als funcionaris i cossos docents universitaris. 

L’article 79 de la LOU disposa que les universitats públiques tindran autonomia 
econòmica i financera, en els termes establits en aquest text legal. Per a això, es 
garantirà que les universitats disposen dels recursos necessaris per a un funcionament 
bàsic de qualitat. 

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

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

L’estructura del pressupost, el seu sistema comptable i els documents que comprenguen 
els seus comptes anuals haurà d’adaptar-se, en tots els casos, a les normes que, amb 
caràcter general, s’establisquen per al sector públic. En aquest sentit la LOU admet la 
possibilitat que les comunitats autònomes pugen establir un pla de comptabilitat per a 
les universitats de la seua competència. 
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2. FISCALITZACIÓ DELS COMPTES DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES DE L’EXERCICI DE 2006 

2.1 Rendició de comptes, sistema comptable i control intern 

L’article 81.5 de la LOU disposa que les universitats enviaran al consell de Govern de 
la comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que 
constituïsquen els seus comptes anuals en el termini establit per les normes aplicables a 
cada comunitat autònoma o, si no n'hi ha, en la legislació general. Rebuts els comptes 
en la comunitat autònoma, es remetran als seus òrgan de fiscalització de comptes o, si 
no en tenen, al Tribunal de Comptes. 

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, en definitiva, estan obligades a 
retre els seus comptes, a través del Govern Valencià, davant la Sindicatura de Comptes, 
sense perjudici de les iniciatives de fiscalització que puga desenvolupar el Tribunal de 
Comptes. 

La resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 30 de novembre de 2001, 
d’altra banda, estableix que les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 
hauran de retre els seus comptes conformement al que estableix el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Ordre de 16 de juliol de 
2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

D’acord amb el que disposa l’esmentat Pla de Comptabilitat Pública, els comptes 
anuals estan conformats pels següents documents: balanç, compte del resultat econòmic 
i patrimonial, estat de liquidació del pressupost i memòria. 

D’altra banda, segons el que disposa l’apartat 3 de l’article 62.bis de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, els informes d’auditoria de comptes anuals 
realitzats en el marc de l’exercici de control intern denominat “auditoria pública” per 
part de la Intervenció General, es retran a la Sindicatura de Comptes, juntament amb els 
comptes anuals. 

En conseqüència amb l’expressat, els comptes anuals de les universitats públiques, 
juntament amb l’informe d’auditoria o de control financer de la Intervenció General, 
han de ser retudes a aquesta Sindicatura fins al dia 30 de juny de 2007. 

En relació amb la gestió dels pressuposts universitaris o de control intern, podem 
indicar que en cada exercici pressupostari la Llei de Pressuposts de la Generalitat regula 
el règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques, així com el 
finançament dels seus plans d’inversions d’infraestructures docents, científiques i 
tecnològiques. 

En la regulació corresponent a l’exercici de 2006, concretament en l’article 14.5 de la 
Llei 15/2005, de 26 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 
2006, es va establir que les universitats hauran de remetre a la Conselleria competent en 
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matèria d’universitats, abans del 30 d’abril de 2006, els pressuposts d’ingressos i 
despeses corresponents a l’exercici de 2006. 

Com a complement de l’anterior, en l’article 14.5 de la Llei 11/2006, de 27 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2007, s’ha disposat que 
les universitats públiques han de remetre a la Conselleria d’Empresa, Universitat i 
Ciència, abans del 30 d’abril de 2007, la liquidació del Pressupost de l’exercici de 
2006, aprovada com cal pel òrgans de la Universitat que, en cada cas, corresponga. Cal 
remarcar que, en l’actualitat, la competència en matèria d’universitats està assignada a 
la Conselleria d’Educació. 

D’altra banda, en virtut del que preveu l’article 82 de la LOU, i en l’esmentat article 
14.5 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat, el control financer de les universitats 
públiques durant l’exercici de 2006 s’efectua mitjançant auditories anuals sota la 
direcció de la Intervenció General de la Generalitat. 

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

El control financer de les universitats no es limita a comprovar l’adequada aplicació de 
les subvencions rebudes de la Generalitat, sinó que s’emeten informes d’auditoria 
similars als que realitzen les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, 
financer o anàleg de la Generalitat, o en les seues fundacions públiques, entitats de dret 
públic o societats mercantils; en tots aquests supòsits en aplicació del que preveu 
l’article 64 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

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

2.2 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 els comptes que la justifiquen. Dins 
d’aquest, segons l’article 2.1.a) de la Llei 6/1985, d’11 de maig, es troben les 
universitats públiques valencianes. 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de l‘esmentat text legal i l’article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l’informe que realitzarà 
tindrà per objecte determinar si els comptes de l’exercici de 2006 de les universitats 
públiques valencianes s’han presentat d’acord amb els principis comptables que hi són 
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d’aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
durant l’esmentat exercici. 

L’article 58 de l’esmentat Reglament de Règim Interior facilita la utilització de 
tècniques de mostreig per a l’exercici de la funció fiscalitzadora, a fi d’avaluar el 
control intern de les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades, quan així ho 
aconselle la bona execució dels treballs. 

En la fiscalització del Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2006, d’acord 
amb programa anual d’actuació de la Sindicatura de Comptes, aprovat pel Consell de la 
Institució en sessió celebrada el 28 de desembre de 2006, s’ha previst l’elaboració de 
diversos tipus d’informes, amb un abast divers, depenent de l’àrea o entitat que es 
tracte. 

En uns supòsits s’ha realitzat un mer control formal dels comptes presentats, mentre 
que en uns altres casos, a més d’aquest control s’han fiscalitzat determinades àrees que 
s’han considerat significatives; existeix un tercer grup d’informes en els quals s’ha 
realitzat una fiscalització integral dels comptes anuals. En aquest sentit, d’acord amb 
l’esmentat programa, en relació a les Universitats, s’ha realitzat un control formal dels 
comptes anuals i un altre d'específic de dues àrees significatives de gestió en la 
Universitat de València i en la Universitat Politècnica de València. 

De tota manera, en l’informe de fiscalització es recullen les mesures que ha d’adoptar 
cadascuna de les universitats fiscalitzades, a fi de millorar la seua gestió econòmica i 
financera en exercicis futurs, alhora que es ressenyaran, si pertoca, les infraccions o 
irregularitats que s’hagen posat de manifest al llarg de la fiscalització. 

En compliment del que preveuen els articles 11 i 14.6 de la Llei Reguladora de la 
Sindicatura de Comptes, la fiscalització s’ha realitzat de manera que permeta que 
l’informe oferisca les dades necessàries per a obtenir un judici suficient sobre qualitat i 
regularitat de la gestió econòmica i financera de les universitats públiques valencianes. 

2.3 Abast de la fiscalització 

L’abast de la fiscalització de l’activitat econòmica i financera de les universitats 
públiques valencianes, d’acord amb el que disposa el programa anual d’actuació de la 
Sindicatura de Comptes per a l’any 2007, s’orienta a la consecució dels objectius que 
detallem tot seguit. 

En relació a totes les universitats que han de ser fiscalitzades hem realitzat una revisió 
formal dels comptes anuals en la qual hem analitzat els aspectes següents: 

- Formulació dels comptes anuals de l’Entitat; la seua aprovació pels òrgans 
competents, dins dels terminis legalment establits, de conformitat amb la 
normativa d’aplicació; així com el tràmit de rendició dels comptes anuals dins 
del termini previst. 
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- Coherència interna dels comptes retudes; que aquests comptes continguen tots 
els documents establits per la normativa vigent i que s’han formalitzat d’acord 
amb el que disposa la normativa jurídica d’aplicació. 

- Anàlisi de la liquidació del pressupost de l’exercici i dels nivells d’execució 
pressupostària, tant en l’estat d’ingressos com en el de despeses. 

- Revisió dels punts de major interès de l’informe de control de la Intervenció 
General de la Generalitat i el seu efecte en l’abast de la fiscalització. 

Hem realitzat, en definitiva, una revisió formal dels comptes anuals de les diferents 
universitats públiques valencianes, presentades per la Intervenció General, i hem 
comprovat que s’ajusten al que disposa el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat. 

En el pla d’actuació de la Sindicatura de Comptes per a 2007 es preveu una fiscalització 
parcial de l’activitat econòmica i financera de la Universitat de València i de la 
Universitat Politècnica de València, en concret de les àrees d’inversions i de 
contractació administrativa, que s’han fiscalitzat amb major detall i intensitat. 

En aquest sentit, en la fiscalització de l’àrea d’inversions, capítol VI del pressupost de 
despeses, llevat en allò que afecta les inversions en investigació científica i tècnica, que 
no han sigut objecte de fiscalització, s’han realitzat les següents actuacions: 

- Revisió de les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici, així 
com els nivells d’execució pressupostària i de realització. 

- Avaluació del funcionament dels mecanismes de control intern de les 
universitats en relació a les despeses d’inversió. 

- Revisió d’una mostra significativa de les obligacions reconegudes, a fi de 
comprovar que les despeses imputades al capítol VI del pressupost han sigut 
comptabilitzat de forma adequada. 

- Anàlisi dels aspectes essencials de com es porta la comptabilitat i manteniment 
de l’inventari de béns de l’immobilitzat. 

Pel que fa la fiscalització de la contractació administrativa, llevat dels contractes 
d’investigació regulats en l’article 83 de la LOU que no han sigut objecte de revisió, les 
actuacions realitzades han sigut les següents: 

- Comprovació que els processos de contractació i tramitació dels expedients 
s’adeqüen a la normativa vigent, que els fons s’han aplicat a les finalitats 
previstes i que l’activitat econòmica i financera s’ha realitzat conformement als 
principis de bona gestió. 
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- Amb aquesta finalitat, es realitza una mostra sobre els expedients de 
contractació gestionats i vigents en l’exercici de 2006, i es presta especial 
atenció a les modificacions contractuals realitzades durant l’exercici. 

Cal fer notar que la revisió formal dels comptes anuals de la resta de les universitats 
fiscalitzades no ha posat de manifest cap circumstància que haja determinat l’ampliació 
de l’abast previst per a la fiscalització en el programa anual d’actuació de la Sindicatura 
de Comptes per a l’exercici de 2007. 

En relació a totes les universitats públiques valencianes hem comprovat el grau de 
compliment i posada en pràctica de les recomanacions recollides en els informes de 
fiscalització corresponents a exercicis anteriors. Hem analitzat, així mateix, que la 
universitat haja comès en l’exercici de 2007 els incompliments legals posats de 
manifest en aquests informes. 

El treball de fiscalització s’ha dut a terme conformement amb els “Principis i normes 
d’auditoria del sector públic”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públic de Control Extern de l’Estat Espanyol, i aplicant les directrius tècniques 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

2.4 Normes jurídiques utilitzades en la fiscalització 

De la normativa general aplicable a les universitats en l’exercici de 2006, en podem 
destacar, a efectes de la present fiscalització, la següent: 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del 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. 

- Llei 15/2005, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Pressuposts de la 
Generalitat per l’exercici de 2006. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

Entre les normes jurídiques que disciplinen la gestió econòmica i financera de les 
universitats, en destaquen els estatuts de cadascuna, que són aprovats per Decret del 
Consell de la Generalitat. Durant l’exercici de 2006 han estat vigents els següents 
estatus: 

- Estatuts de la Universitat de València, aprovats mitjançant Decret 128/2004, de 
30 de juliol, del Consell de la Generalitat. 

- Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats mitjançant Decret 
253/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

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

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

- Estatuts de la Universitat Miguel Hernández, aprovats mitjançant Decret 
208/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
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3. COMPTES ANUALS AGREGATS 

3.1 Pressuposts inicials i definitius de les universitats 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, els pressuposts inicials 
agregats de les cinc universitats públiques dels exercicis de 2006 i 2005, juntament amb 
la variació entre tots dos exercicis: 

 
Capítols Pressupost inicial Variació  

 2006 2005 06/05 

III Taxes i d’altres ingressos 140.153.797 139.145.748 1.008.049 1%

IV Transferències corrents 717.906.344 637.784.571 80.121.773 13%

V Ingressos patrimonials 2.503.637 2.216.919 286.718 13%

VI Alienació inversions reals 1.606.000 2.279.273 (673.273) (30%)

VII Transferències de capital 138.499.097 63.061.209 75.437.888 120%

VIII Actius financers 0 42.830.040 (42.830.040) 100%

IX Passius financers 3.625.032 10.805.085 (7.180.053) (66%)

Total ingressos 1.004.293.907 898.122.845 106.171.062 12%

I Despeses de personal 494.232.855 447.648.538 46.584.317 10%

II Despeses de funcionament 137.368.243 124.762.219 12.606.024 10%

III Despeses financeres 34.695.127 37.335.531 (2.640.404) (7%)

IV Transferències corrents 19.563.470 16.611.752 2.951.718 18%

VI Inversions reals 308.471.556 256.946.045 51.525.511 20%

VII Transferències de capital 300.506 481.919 (181.413) (38%)

VIII Actius financers 18.000 18.000 0 0%

IX Passius financers 9.644.150 14.318.840 (4.674.690) (33%)

Total despeses 1.004.293.907 898.122.845 106.171.062 12%

Quadre 1 
 

El pressupost inicial agregat de les universitats públiques ha tingut un increment del 
12% en 2006 respecte al de l’exercici de 2005, havent tingut lloc les variacions més 
importants en els capítols IV i VII d’ingressos i VI de despeses. 

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

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 140.153.797 30.309.042 170.462.839 22% 

IV Transferències corrents 717.906.344 17.791.667 735.698.011 2% 

V Ingressos patrimonials 2.503.637 47.023 2.550.660 2% 

VI Alienació inversions 1.606.000 9.704 1.615.704 1% 

VII Transferències de capital 138.499.097 2.294.058 140.793.155 2% 

VIII Actius financers 0 309.012.471 309.012.471 - 

IX Passius financers 3.625.032 13.273.361 16.898.393 366% 

Total ingressos 1.004.293.907 372.737.326 1.377.031.233 37% 

I Despeses de personal 494.232.855 8.981.618 503.214.473 2% 

II Despeses de funcionament 137.343.243 30.063.646 167.406.889 22% 

III Despeses financeres 34.695.127 2.251.673 36.946.799 6% 

IV Transferències corrents 19.588.470 7.419.666 27.008.136 38% 

VI Inversions reals 308.471.556 297.630.335 606.101.892 96% 

VII Transferències capital 300.506 397.262 697.768 132% 

VIII Actius financers 18.000 36.950 54.950 205% 

IX Passius financers 9.644.150 25.956.176 35.600.326 269% 

Total despeses 1.004.293.907 372.737.326 1.377.031.233 37% 

Quadre 2 
 

El pressupost inicial agregat de les universitats públiques per a l’exercici de 2006, que 
pujava a 1.004.293.907 euros, s’ha incrementat en 372.737.326 euros, un 37%, i queda 
definitivament en 1.377.031.233 euros. Les modificacions pressupostàries més 
significatives han tingut lloc en els capítols VIII d’ingressos i VI de despeses. 

En ingressos, el capítol de transferències corrents representa el 53% del pressupost 
definitiu. En despeses, són destacables els capítols d'inversions reals i de personal, que 
constitueixen respectivament el 44% i el 36% dels crèdits definitius. 

3.2 Execució del pressupost de despeses de les universitats 

La liquidació de l’estat de despeses agregada de l’exercici de 2006 de les cinc 
universitats públiques, amb les xifres expressades en euros, és la que mostrem en 
quadre següent: 
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Despeses Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pagam. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 503.214.473 487.752.817 478.222.251 9.530.566 97% 98%

Despeses de funcionament 167.406.889 139.484.770 125.551.321 13.933.449 83% 90%

Despeses financeres 36.946.799 36.555.160 36.200.737 354.423 99% 99%

Transferències corrents 27.008.136 20.079.395 19.684.332 395.063 74% 98%

Inversions reals 606.101.892 259.929.885 227.526.389 32.403.496 43% 88%

Transferències de capital 697.768 602.973 602.973 0 86% 100%

Actius financers 54.950 47.750 36.950 10.800 87% 77%

Passius financers 35.600.326 31.357.505 31.357.505 0 88% 100%

Total 1.377.031.233 975.810.255 919.182.458 56.627.797 71% 94%

Quadre 3 
 

El pressupost de despeses agregat de les Universitats Públiques de l’exercici de 2006 
presenta un grau d’execució del 71%, que s’ha vist afectat pel baix nivell del capítol 
d’inversions reals, que ha sigut del 43%. El grau de realització ha arribat al 94%. 

3.3 Execució del pressupost d’ingressos de les universitats 

La liquidació de l’estat d’ingressos agregada de l’exercici de 2006 de les cinc 
universitats públiques, expressada en euros, la mostrem en el quadre següent: 

 

Ingressos Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 170.462.839 170.157.603 147.774.101 22.383.501 100% 87%

Transferències corrents 735.698.011 735.127.204 458.824.362 276.302.842 100% 62%

Ingressos patrimonials 2.550.660 5.885.407 5.371.427 513.981 231% 91%

Alienació inversions 1.615.704 1.562.979 10.566 1.552.413 97% 1%

Transferències de capital 140.793.155 92.830.072 83.978.820 8.851.252 66% 90%

Actius financers 309.012.471 0 0 0 - -

Passius financers 16.898.393 51.465.155 46.086.018 5.379.137 305% 90%

Total 1.377.031.233 1.057.028.421 742.045.295 314.983.126 77% 70%

Quadre 4 
 

El pressupost d’ingressos agregat de les universitats públiques de l’exercici de 2006 
presenta un grau d’execució del 77% i un grau de realització de 70%. Sense considerar 
el capítol d’actius financers, que no pot tenir drets reconeguts en recollir l’aplicació del 
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romanent de tresoreria de l’exercici anterior per al finançament de modificacions 
pressupostàries, el grau d’execució puja al 99%. 

La principal font d’ingressos de les universitats la constitueixen les transferències de la 
Generalitat, com podem observar en el quadre següent, amb les xifres expressades en 
euros: 

 
Transferències Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Corrents de la Generalitat 718.818.762 718.028.931 442.897.753 275.131.178 100% 62%

Corrents d’uns altres ens 16.579.249 17.098.273 15.926.609 1.171.664 103% 93%

Total capítol IV 735.698.011 735.127.204 458.824.362 276.302.842 100% 62%

Capital de la Generalitat 70.652.253 34.656.961 31.965.394 2.527.050 49% 92%

Capital d’uns altres ens 70.140.902 58.173.111 52.013.426 6.324.202 83% 89%

Total capítol VII 140.793.155 92.830.072 83.978.820 8.851.252 66% 90%

Quadre 5 
 

En termes de drets reconeguts, les transferències corrents de la Generalitat representen 
el 97,7% del total de transferències corrents agregades de l’exercici de 2006, i les de 
capital el 37,2% del total de transferències de capital agregades, i totes dues representen 
el 71,2% del total de drets reconeguts agregats de l’exercici de 2006. 

3.4 Resultat pressupostari agregat 

El resultat agregat de les liquidacions dels pressuposts de les cinc universitats públiques 
valencianes, expressat en euros, és el que mostrem tot seguit: 

 
CONCEPTE 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 1.005.563.265 982.247.401 2,4% 

Obligacions reconegudes operacions no financeres (944.404.999) (900.160.813) 4,9% 

Obligacions reconegudes operacions financeres (47.750) (94.500) (49,56%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 61.110.516 81.992.088 (25,5%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 20.107.650 29.459.375 (31,7%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 81.218.166 111.451.464 (27,1%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 60.187.124 17.548.652 243,0% 

Desviacions de finançament positives (80.574.057) (45.813.514) 75,9% 

Desviacions de finançament negatives 19.565.566 13.238.763 47,8% 

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT  80.396.799 96.425.365 (16,6%) 

Quadre 6 
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El resultat agregat ha passat de 96.425.365 euros en 2005 a 80.396.799 euros en 2006. 
Després de la variació neta de passius financers, queda un saldo pressupostari positiu en 
tots dos exercicis, que corregit amb els ajusts corresponents determina un superàvit de 
finançament que ha minvat un 16,6% en 2006 respecte al de 2005. 

3.5 Romanent de tresoreria agregat 

El romanent de tresoreria agregat de les cinc universitats públiques valencianes, el 
mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 
Concepte 2006 2005 Variació 

Drets pendents de cobrament 408.640.662 333.527.154 22,5% 

Obligacions pendents de pagament (103.956.097) (90.236.012) 15,2% 

Fons líquids 118.892.691 101.764.530 16,8% 

Romanent de tresoreria afectat 298.722.757 190.094.506 57,1% 

Romanent de tresoreria no afectat 124.854.498 154.961.167 (19,4%) 

Romanent de tresoreria total 423.577.255 345.055.672 22,8% 

Quadre 7 
 

Per a una adequada interpretació de les xifres del quadre anterior, ha de tenir-se en 
compte, com comentem en l’apartat 6.2 de l’Informe, que la Universitat d’Alacant ha 
desglossat per primera vegada en l’exercici de 2006 el romanent de tresoreria antre 
afectat i no afectat. Per a l’exercici de 2005, la Sindicatura de Comptes, només a efectes 
del càlcul de les xifres agregades, ha inclòs el romanent total de la dita Universitat en 
l’apartat de romanent no afectat.  

3.6 Balanç agregat 

A partir del balanços retuts per cada universitat, la Sindicatura de Comptes ha elaborat 
el balanç agregat de l’exercici de 2006, que mostrem en euros en el quadre següent 
juntament amb les xifres de l’exercici de 2005 i els percentatges de variació entre 
ambdós exercicis: 
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ACTIU 2006 2005 Var. 

IMMOBILITZAT 

Immobilitzacions immaterials 

Immobilitzacions materials 

Inversions financeres 

DESPESES PER A DISTRIBUIR DIF. EXERC. 

ACTIU CIRCULANT 

Existències 

Deutors 

Inversions financeres temporals 

Tresoreria 

Ajusts per periodització 

1.810.210.710 

16.680.674 

1.488.041.742 

305.488.294 

4.418.217

724.674.422

1.596.300 

597.810.646 

29.372.272 

95.892.690 

2.514 

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 

4% 

(4%) 

5% 

(1%) 

(12%) 

15% 

10% 

15% 

6% 

19% 

(98%) 

Total actiu 2.539.303.349 2.379.820.200 7% 

    

PASSIU 2006 2005 Var. 

FONS PROPIS 

Patrimoni 

Resultats d’exercicis anteriors 

Resultats de l’exercici 

INGRESSOS PER A DISTRIBUIR DIF. 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 periodització 

1.305.810.162

1.142.245.906 

61.027.688 

102.536.568 

200.331.813

14.057.932

758.186.568

336.773.665 

421.412.903 

260.916.874

326.625 

81.460.717 

127.384.805 

51.744.727 

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 

10% 

13% 

66% 

(26%) 

(1%) 

39% 

4% 

0% 

7% 

5% 

0% 

(15%) 

19% 

15% 

Total passiu 2.539.303.349 2.379.820.199 7% 

Quadre 8 

Cal remarcar, com podem apreciar en el quadre anterior, que el balanç agregat de les 
universitats públiques valencianes ha tingut un increment del 7% en l’exercici de 2006 
respecte a l’exercici anterior. 
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L’actiu està format principalment per elements d’immobilitzat, massa patrimonial que 
representa el 71% del total (73% en 2005), representant les immobilitzacions materials 
el 59% de l’actiu agregat (60% en 2005). El circulant representa pràcticament el 28% 
restant de l’actiu agregat (27% en 2005), estant en la seua major part constituït pel 
capítol de deutors, que representa el 23% del total (22% en 2005). Les citades masses 
patrimonials han incrementat els seus imports en 2006 enfront de 2005, un 4% 
l’immobilitzat i un 15% el circulant. 

El passiu del balanç agregat gairebé no ha tingut variació quant a la seua composició 
per masses patrimonials. El 51% del passiu agregat de 2006 (50% en 2005) són els fons 
propis de les Universitats, sent el capítol de patrimoni el 45% del total (43% en 2005). 
Els creditors a llarg i curt termini representen el 30% i 10% del total agregat (31% i 
10% en 2005), mentre que els ingressos per a distribuir en diferents exercicis 
comporten el 8% en 2006 i 2005. Les variacions més importats de les masses 
patrimonials entre 2006 i 2005 han sigut els augments del 10% en els fons propis, 
destacant el 13% en el patrimoni, i del 5% en els creditors a curt termini. 

Les universitats públiques presenten un fons de maniobra agregat positiu tant en 2005 
com en 2006, havent-se incrementat un 18% durant el dit període. 

Del total de creditors del passiu del balanç, un import de 699.359.129 euros correspon 
al deute per préstecs rebuts i per emprèstits emesos, derivat del finançament dels plans 
d’inversions de la Generalitat. 

Al seu torn, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Jaume I han registrat en l’actiu del seu balanç, que figuren en el balanç 
agregat, els compromisos signats per la Generalitat per a fer front als futurs pagaments 
derivats de l’evolució d’aquests deutes, en inversions financeres, per 301.044.988 
euros, i en l’actiu circulant, per 182.877.880 euros. La Universitat d’Alacant i la 
Universitat Miguel Hernández no han registrat aquest deute en el seu actiu. 

Finalment, a 31 de desembre de 2006, el deute pendent de pagament per la Generalitat a 
les universitats públiques valencianes, que figura registrat en deutors de l’actiu 
circulant del balanç agregat, derivat, principalment de les subvencions anuals per a la 
seua activitat corrent en aplicació del programa plurianual de finançament, puja a 
344.196.971 euros. 

3.7 Compte del resultat econòmic i patrimonial agregat 

A partir del comptes de resultats retuts per cada Universitat, la Sindicatura de Comptes 
ha elaborat el compte de resultats agregat de l’exercici de 2006, que mostrem en euros 
en el quadre següent, juntament amb les xifres de l’exercici de 2005 i els percentatges 
de variació entre ambdós exercicis: 
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DESPESES 2006 2005 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 financeres i assimilables 
Variació de les provisions d’invers. financeres 
Diferències negatives de canvi 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Transferències de capital 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
Pèrdues provinents d’immobilitzat 
Despeses extraordinàries 
Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 

869.985.166 
556.284.010 

348.873 
79.555.916 

936.306 
196.362.799 
36.438.805 

31.736 
26.721 

22.278.717 
21.635.744 

642.973 
8.125.662 

794.857 
3.055.647 
4.275.158 

811.286.603 
511.055.063 

336.279 
78.089.381 

653.250 
184.095.068 
37.057.562 

0 
0 

19.632.290 
18.555.473 
1.076.817 
5.299.086 

848.094 
193.830 

4.257.162 

7% 
9% 
4% 
2% 
43% 
7% 

(2%) 
- 
- 

13% 
17% 

(40%) 
53%
(6%) 

1.476% 
0% 

Total despeses 900.389.545 836.217.979 8% 
    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 
INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
0Transferències corrents 
Subvencions corrents 
Transferències de capital 
Subvencions de capital 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 
Beneficis provinents d’immobilitzat 
Ingressos extraordinaris 
Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 

173.404.780 
148.394 

32.636.576 
130.081.952 

3.609.499 
2.512.284 

807.482 
3.608.593 

0 
822.745.486 
720.214.804 
19.955.231 
48.086.517 
34.488.934 
6.775.847 
2.998.886 

10.566 
3.766.395 

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 

11% 
15% 
10% 
11% 
59% 

(45%) 
157% 

81% 
(100%) 

1% 
8% 

(29%) 
(35%) 
(29%) 
101% 

26% 
5% 

286% 
Total ingressos 1.002.926.113 975.430.104 3% 

    
Estalvi obtingut 102.536.568 139.212.124 (26%) 

Quadre 9 
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Les despeses agregades han augmentat un 8% en 2006 respecte a 2005, mentre que els 
ingressos agregats ho han fet en un 3%. El resultat agregat és positiu (estalvi) tant en 
2006 com en 2005, havent disminuït en un 26%. 

En l’apartat de despeses, les de gestió ordinària representen el 97% del total agregat en 
2006 (97% en 2005), sent significatius el capítol de despeses de personal, que 
representa el 62% del total en 2006 (61% en 2005), i el de d’altres despeses de gestió, 
que representa el 22% en 2006 i 2005, capítols que s’han incrementat en un 9% i un 
7%, respectivament, entre ambdós 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 agregades. 

Respecte als diferents epígrafs dels ingressos agregats de 2006, que proporcionalment 
gairebé no han tingut variació respecte a 2005, el més important és el corresponent a 
transferències i subvencions, atès que representa el 82% del total d’ingressos agregats, 
destacant-ne les transferències corrents, que representen el 72% del total. L’epígraf 
d’ingressos de gestió ordinària representa pràcticament el 17% restant del total 
d’ingressos agregats, corresponent a les prestacions de serveis el 13%. 

Els ingressos de gestió ordinària de les universitats financen el 20% de les seues 
despeses de gestió ordinària, (19% en 2005), sent les transferències i subvencions les 
fonts més importants de finançament, com hem indicat anteriorment. 
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4. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

4.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat de València (Universitat) de l’exercici de 2006 van 
ser aprovats pel Consell Social el dia 26 d’abril de 2007, amb un Acord previ del 
Consell de Govern del mateix dia, i van ser tramesos a la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència i a la Intervenció General de la Generalitat, abans del 30 d’abril 
del dit any.  

Els dits comptes van ser presentats en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General en la data 29 de juny de 2007, íntegrament en format electrònic, juntament amb 
l’informe d’auditoria realitzat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 
Aquest informe és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
15/2005, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana, per a 2006. 

Cal remarcar que en els comptes que la Universitat va presentar en la Intervenció 
General de la Generalitat figuraven els comptes anuals del Centre d’Idiomes de la 
Universitat de València S.L., societat participada al 100% per la Universitat. Aquests 
comptes, tanmateix, no es van presentar posteriorment a la Sindicatura de Comptes amb 
la qual cosa es va incomplir el que disposa l’article 84 de la LOU. 

Con a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han posat de manifest fets que afecten significativament la formulació, 
aprovació i rendició dels seus comptes anuals i l’aprovació i presentació del pressupost 
de conformitat amb la normativa d’aplicació. 

En qualsevol cas, cal destacar que la memòria que forma part dels comptes anuals no 
recull tota la informació exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana, en no incloure un total de 10 apartats que haurien d’integrar-
s’hi, entre els quals podem destacar els referits als romanents de crèdit, aplicació del 
romanent de tresoreria i despeses amb finançament afectat. 

4.2 Anàlisi de l’estat d’execució del Pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recull els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2006 i 2005, amb la variació experimentada: 
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Capítols Pressupost inicial Variació 2006/05 

 2006 2005 Import  % 

III Taxes i d’altres ingressos 47.986.028 45.697.750 2.288.278 5,0% 

IV Transferències corrents 243.079.063 219.884.215 23.194.848 10,5% 

V Ingressos patrimonials 600.000 504.000 96.000 19,0% 

VI Alienació inversions reals 1.600.000 2.273.273 (673.273) (29,6%) 

VII Transferències de capital 25.511.532 23.848.126 1.663.406 7,0% 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 0 0 - - 

Total ingressos 318.776.623 292.207.364 26.569.259 9,1% 

I Despeses de personal 172.714.653 161.514.637 11.200.016 6,9% 

II Despeses de funcionament 38.911.624 36.653.946 2.257.678 6,2% 

III Despeses financeres 10.386.166 10.735.541 (349.375) (3,3)% 

IV Transferències corrents 5.630.520 4.823.099 807.421 16,7% 

VI Inversions reals 89.342.626 76.869.708 12.472.918 16,2% 

VII Transferències de capital 0  0 - - 

VIII Actius financers 0  0 - - 

IX Passius financers 1.791.034 1.610.433 180.601 11,2% 

Total despeses 318.776.623 292.207.364 26.569.259 9,1% 

Quadre 10 
 

El pressupost inicial de la Universitat per a l’exercici de 2006, que comptava amb 
l’informe de la Direcció General d’Universitats i Formació Superior, de data 9 de 
desembre de 2005, es va aprovat per Acord del Consell Social de 28 de desembre de 
2005, i es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 31 de gener de 
2006. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2006 és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 47.986.028 12.949.165 60.935.193 27% 

IV Transferències corrents 243.079.063 9.044.118 252.123.181 4% 

V Ingressos patrimonials 600.000 38.593 638.593 6% 

VI Alienació inversions 1.600.000 9.704 1.609.704 1% 

VII Transferències de capital 25.511.532 4.525.652 30.037.184 18% 

VIII Actius financers 0 76.850.081 76.850.081 - 

IX Passius financers 0 6.904.826 6.904.826 - 

Total ingressos 318.776.623 110.322.139 429.098.762 35% 

I Despeses de personal 172.714.653 3.013.128 175.727.781 2% 

II Despeses de funcionament 38.911.624 14.561.878 53.473.502 37% 

III Despeses financeres 10.386.166 662.265 11.048.431 6% 

IV Transferències corrents 5.630.520 3.317.526 8.948.046 59% 

VI Inversions reals 89.342.626 88.419.334 177.761.960 99% 

VII Transferències capital 0 347.262 347.262 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 1.791.034 746 1.791.780 0% 

Total despeses 318.776.623 110.322.139 429.098.762 35% 

Quadre 11 
 

Com podem comprovar en el quadre anterior, les modificacions de crèdit realitzades 
durant l’exercici de 2006 han determinat que el pressupost final de la Universitat s’haja 
incrementat en 110.322.139 euros, un 35% respecte a l’aprovat inicialment, la qual cosa 
ha determinat un pressupost definitiu de 429.098.762 euros. La causa  fonamental de 
l’esmentat increment en el pressupost inicial de la Universitat ha sigut la incorporació 
de romanents de crèdit de l’exercici anterior. 

La liquidació de l’estat d’ingressos de la Universitat la mostrem en el quadre següent, 
amb les xifres expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 60.935.193 60.263.559 49.414.770 10.848.789 99% 82%

Transferències corrents 252.123.181 245.952.964 153.073.514 92.879.450 98% 62%

Ingressos patrimonials 638.593 869.034 791.250 77.784 136% 91%

Alienació d’inversions 1.609.704 1.562.979 10.566 1.552.413 97% 1%

Transferències de capital 30.037.184 23.592.905 18.284.720 5.308.185 79% 78%

Actius financers 76.850.081 0 0 0 - -

Passius financers 6.904.826 16.295.431 10.916.294 5.379.137 236% 67%

TOTAL 429.098.762 348.536.872 232.491.114 116.045.758 81% 67%

Quadre 12 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2006 puja a 429.098.762 euros, amb 
uns drets reconeguts de 348.536.872 euros i cobraments per 232.491.114 euros, 
determinant uns graus d’execució i de realització del 81% i del 67%, respectivament. 
Sense considerar el capítol d’actius financers, en recollir l’aplicació del romanent de 
tresoreria de l’exercici anterior, el grau d’execució s’eleva al 99%. 

La liquidació de l’estat de despeses la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Despeses de personal 175.727.781 172.868.816 169.171.921 3.696.895 98% 98%

Despeses de funcionament 53.473.502 45.745.271 38.621.613 7.123.658 86% 84%

Despeses financeres 11.048.431 11.048.431 10.863.756 184.675 100% 98%

Transferències corrents 8.948.046 6.617.707 6.432.657 185.050 74% 97%

Inversions reals 177.761.960 83.795.006 63.764.143 20.030.863 47% 76%

Transferències de capital 347.262 302.467 302.467 0 87% 100%

Actius financers 0 0 0 0 - -

Passius financers 1.791.780 1.787.767 1.787.767 0 100% 100%

TOTAL 429.098.762 322.165.465 290.944.324 31.221.141 75% 90%

Quadre 13 
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El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2006 puja a 429.098.762 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per import de 322.165.465 euros i s’han realitzat 
pagaments per 290.944.324 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
75% i del 90%, respectivament. 

En el quadre següent recollim, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre ambdós exercicis: 

 
CONCEPTES 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 332.241.441 316.611.823 4,9% 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 320.377.698 300.581.082 6,6% 

Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 0 42.500 - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 11.863.743 15.988.241 (25,8%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 14.507.664 7.437.937 95,0% 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 26.371.407 23.426.177 12,6% 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 8.632.658 13.296.498 (35,1%) 

Desviacions de finançament positives (30.337.754) (27.594.730) (9,9%) 

Desviacions de finançament negatives 2.224.346 686.281 224,1% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  6.890.657 9.814.227 (29,8%) 

Quadre 14 
 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2006 ha sigut un 25,8% inferior al de l’exercici 
anterior mentre que el saldo pressupostari es veu incrementat en un 12,6%. Realitzats 
els ajusts adients per al càlcul del superàvit o dèficit de finançament, observem que en 
2006 s’obté, a l’igual que en 2005, un superàvit, si bé aquest superàvit pateix una 
disminució del 29,8%. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 
2005 i el càlcul de les variacions, el reflectim tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2006 2005 Variació 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 148.055.854 113.542.669 30,4%

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 116.045.757 90.089.656 28,8%

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 31.267.679 22.275.187 40,4%

(+) Deutors d’operacions no pressupostàries 1.526.382 1.950.887 (21,8)%

(-) Dubtós cobrament 783.964 773.061 (1,4)%

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 42.496.679 34.996.960 (21,4)%

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 31.221.141 23.115.022 35,1%

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 95.809 1.193.917 (92,0)%

(+) Creditors d’operacions no pressupostaris 11.179.729 10.688.021 4,6%

(+) III.- FONS LÍQUIDS 1.325.877 2.711.474 (51,1)%

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 106.885.052 81.257.183 31,5%

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 61.644.261 48.573.101 26,9%

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 45.240.791 32.684.082 38,4%

Quadre 15 
 

El romanent de tresoreria s’ha incrementat un 31,5% respecte a l’exercici anterior. Cal 
significar, no obstant això, que gran part de romanent de l’exercici de 2006, en concret 
el 58%, es troba afectat. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2006, és el 
següent, amb els xifres expressades en euros: 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2006 Segons compt. 2005

Ajusts Definitiu Cobrat Insolvent Pendent 

112.364.843 (752.481) 111.612.362 80.344.683  31.267.679 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons compt. 2005 Situació en 2006 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

24.308.939 (19.846) 24.289.093 24.193.284 95.809 

Quadre 16 
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Cal remarcar que, de l’import total dels drets pendents de cobrament d’exercicis 
anteriors, un total de 24.015.432 euros es corresponen amb la part no cobrada de la 
subvenció de la Generalitat per compliment d’objectius dels exercicis de 2004 i 2005. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
ACTIU 2006 2005 Variació 

IMMOBILITZAT 673.193.009 649.697.146 3,6% 

Immobilitzacions immaterials 11.668.511 11.757.425 (0,8)% 

Immobilitzacions materials 464.613.337 438.188.265 6,0% 

Inversions financeres 196.911.161 199.751.457 (1,4)% 

DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIF. EXERC. 2.779.517 3.127.499 (11,1)% 

ACTIU CIRCULANT 155.062.491 121.180.993 28,0% 

Deutors 153.722.047 117.765.114 30,5% 

Inversions financeres temporals 14.567 704.405 (97,9)% 

Tresoreria 1.325.877 2.711.474 (51,1)% 

Total activo 831.035.017 774.005.638 6,2% 

    

PASSIU 2006 2005 Variació 

FONS PROPIS 322.032.648 287.729.475 11,9% 

Patrimoni 287.729.475 253.574.293 13,5% 

Resultats de l’exercici 34.303.173 34.155.183 0,4% 

INGRESSOS PER A DISTRIBUIR DIF. EXERC. 196.068.151 197.356.034 (0,7%) 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 3.744.916 1.580.055 137,0% 

CREDITORS A LLARG TERMINI 220.924.025 213.127.237 3,7% 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 123.956.876 123.956.876 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 96.967.149 89.170.361 8,7% 

CREDITORS A CURT TERMINI 88.265.277 74.212.837 18,9% 

Deutes amb entitats de crèdit 29.119.700 23.305.281 24,9% 

Creditors 45.286.529 37.605.094 20,4% 

Ajusts per periodificació 13.859.048 13.302.462 4,2% 

Total passiu 831.035.017 774.005.638 6,2% 

Quadre 17 
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Com podem apreciar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementat en un 6,2% 
respecte a l’exercici de 2005. En l’actiu destaquen els augments en els epígrafs 
d’immobilitzacions materials i de deutors. Quant al passiu, cal ressenyar l’augment en 
les provisions per a riscs i despeses i en els creditors a curt termini. 

Hem de remarcar que, en la data de tancament de l’exercici de 2006, el deute de la 
Generalitat amb la Universitat pujava a la xifra de 318.298.193 euros, de la qual 
122.230.042 euros figuren en l’actiu circulant. La resta del deute, que puja a un total de 
196.068.151 euros, figura registrada en l’immobilitzat com a inversió financera i té el 
seu origen en els Plans d’Inversions de la Generalitat, tenint la seua contrapartida 
exacta en l’epígraf del passiu d’ingressos diferits derivats de compromisos de 
finançament i en l’epígraf de creditors a llarg termini. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el quadre següent, expressat en euros: 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 289.885.068 275.404.712 5,3% 

Despeses de personal 194.571.443 181.400.226 7,3% 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 19.856.686 18.632.618 6,6% 

Variació de provisions de tràfic 768.592 453.901 69,3% 

D’altres despeses de gestió 63.364.516 63.483.945 (0,2%) 

Despeses financeres i assimilables 11.323.831 11.434.022 (1,0%) 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 6.920.174 6.714.303 3,1% 

Transferències corrents 6.617.707 6.124.347 8,1% 

Transferències de capital 302.467 589.956 (48,7%) 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 3.899.955 2.215.204 76,1% 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 657.285 768.638 (14,5%) 

Despeses extraordinàries 2.490.189 172.746 1.341,5% 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 752.481 1.273.821 (40,9%) 

Total despeses 300.705.197 284.334.220 5,8% 

    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 62.412.932 54.377.480 14,8% 

Ingressos tributaris 32.249.448 29.522.689 9,2% 

Vendes i prestacions de serveis 26.259.731 22.305.257 17,7% 

Reintegraments 2.085.679 1.134.241 83,9% 

D’altres ingressos de gestió 1.195.897 956.198 25,1% 

Ingressos financers i assimilats 622.177 459.095 35,5% 

TRANSFERÈNCIES Y SUBVENCIONS 269.545.869 261.791.653 3,0% 

Transferències corrents 241.355.563 229.163.662 5,3% 

Subvencions corrents 4.597.401 3.801.161 20,9% 

Subvencions de capital 23.592.905 28.826.830 (18,2%) 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 3.049.569 2.320.270 31,4% 

Beneficis provinents d’immobilitzat 2.874.790 2.308.799 24,5% 

Ingressos extraordinaris 10.566 10.109 4,5% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 164.213 1.362 11.955,0% 

Total ingressos 335.008.370 318.489.404 5,2% 

    

ESTALVI (DESESTALVI) 34.303.173 34.155.184 0,4% 

Quadre 18 
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En l’exercici de 2006 les despeses han augmentat un 5,8% respecte a les de l’exercici 
anterior, mentre que els ingressos ho han fet en un 5,2%. L’estalvi obtingut ha sigut un 
0,4% superior en aquest exercici respecte a l’exercici anterior. 

Pel que fa a les despeses, podem assenyalar l’augment del 5,3% en l’epígraf de 
despeses de gestió ordinària, produït principalment pel capítol de despeses de personal, 
que s’incrementa en un 7,3%. El capítol de transferències i subvencions gairebé no 
varia en termes absoluts, amb un augment del 3,1%. Cal destacar l’increment del 76,1% 
registrat en l’epígraf de pèrdues i despeses extraordinàries que correspon al registre 
d’una provisió per responsabilitats. 

Respecte als ingressos, els de gestió ordinària han augmentat un 14,8% i els 
corresponents a transferències i subvencions també han augmentat en un significatiu 
3%. Cal destacar l’increment del 31,4% en l’epígraf de beneficis i ingressos 
extraordinaris, principalment pel beneficis provinents d’immobilitzat, a causa 
principalment de regularitzacions per reclassificacions de despeses corrents d’exercicis 
anteriors a immobilitzat material, com expliquem en l’apartat 4.6 d’aquest Informe. 

4.4 Actuacions de control intern realitzades 

El servei de comptabilitat i pressupost, juntament amb els serveis d’inversions i la 
unitat tècnica exerceixen la funció de controlar que la despesa d’inversions en 
infraestructures es realitza d’acord amb la programació pressupostària prevista per a 
l’exercici i la programació plurianual. 

En virtut de l’article 216 dels seus estatuts, la Universitat s’ha dotat d’un òrgan tècnic 
denominat Oficina de Control Intern, que, amb dependència orgànica del Rector, té 
com a finalitat supervisar i controlar els actes de contingut econòmic, entre els quals es 
troben les inversions. La dita disposició indica que les seues funcions s’exerciran 
d’acord amb el que disposa un reglament aprovat pel Consell de Govern de la 
Universitat, la confecció del qual es troba en fase d’esborrany. 

El reglament d’execució pressupostària, però, ve recollint anualment els principis de 
gestió del control intern que es concreten en programes detallats de treball aprovats per 
Resolució del Rector. 

Aquests programes de treball inclouen, entre d’altres activitats, la fiscalització prèvia 
dels expedients de contractació administrativa, la seua presència en les meses de 
contractació administrativa, un control ple a posteriori d’una mostra significativa de 
contractes menors, un control en les actes de recepció de les obres i subministraments 
d’import superior als 300.506 euros, una anàlisi de la composició i variacions de 
l’immobilitzat material i immaterial i un estudi sobre costs i terminis de les obres 
rebudes. 

El resultat de les dites actuacions queda reflectit anualment en diferents documents 
entre els quals podem destacar la memòria d’actuacions que, com estableix l’article 3.i) 
de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 
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Universitats Públiques Valencianes, s’ha de presentar davant d’aquest òrgan un 
informe-memòria de l’àrea financera i un informe d’avaluació de la gestió realitzada en 
l’àrea de contractació. 

4.5 Anàlisi del capítol d’inversions 

Un detall del pressupost inicial, les modificacions pressupostàries i el pressupost 
definitiu, segons la classificació funcional i per tipus de modificacions, és el següent, en 
euros: 

 

Articles Ensenyament Investigació Serveis 
complem. 

Consell 
Social Total 

CRÈDITS INICIALS 49.449.719 39.788.282 92.605 12.020 89.342.626

Suplements de crèdit 312.353 19.624.166 0 0 19.936.519

Transferències de crèdit negatives 0 (244.490) 0 0 (244.490)

Incorporació de romanent de crèdit 13.405.857 45.990.268 127.381 0 59.523.506

Generacions de crèdit 5.954.458 8.757.356 0 0 14.711.814

Baixes per anul·lació (5.283.559) (224.456) 0 0 (5.508.015)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 14.389.109 73.902.844 127.381 0 88.419.334

CRÈDITS DEFINITIUS 63.838.828 113.691.126 219.986 12.020 177.761.960

Quadre 19 
 

El 80,1% de l’import del total de modificacions pressupostàries de l’exercici afecten el 
capítol d’inversions. L’Oficina de Control Intern realitza anualment una revisió a 
posteriori de la legalitat dels expedients de modificació pressupostària, i recull les seues 
conclusions en l’informe-memòria de l’àrea financera referit en l’apartat 4.3 de 
l’Informe. 

Hem analitzat una mostra significativa de modificacions pressupostàries que afecten el 
capítol d’inversions, a fi de comprovar la seua adequada autorització i tramitació, així 
com el seu adequat reflex en l’apartat “Modificacions de crèdit” de la memòria dels 
comptes anuals. 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest determinades circumstàncies 
que tot i no afectar de forma significativa l’adequació dels comptes fiscalitzats als 
principis comptables que hi són d’aplicació, o no tenir la qualificació d’incompliments 
rellevats de les normes jurídiques, han de ser posades en pràctica per part de la 
Universitat. En aquest sentit podem citar les següents: 

- En el quadre relatiu al capítol d’inversions de l’apartat de la memòria dels 
comptes anuals dedicat a les modificacions pressupostàries, la columna de 
“Total modificacions” no guarda correspondència amb el detall que conté, 
encara que sí que es correspon amb els expedients de modificacions de crèdit 
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tramitats. Aquesta circumstància es deu al fet que, en finalitzar l’exercici, 
s’efectuen traspassos de crèdits entre diferents articles, i aquests traspassos es 
reflecteixen indegudament, en l’estat de la liquidació del pressupost de 
despeses, com a modificacions pressupostàries. 

- En la revisió de la mostra d’expedients s’ha posat de manifest que s’estan 
registrant en la base de dades comptable com a suplements de crèdit, un altre 
tipus d’expedients de modificació pressupostària. En aquest sentit, l’import de 
26.595.297 euros corresponents al total de suplements de crèdit que figuren en 
l’estat de modificacions de crèdit en la memòria dels comptes anuals no atén a 
la realitat dels expedients tramitats ja que, en l’exercici de 2006, cap no va 
correspondre a aquesta modalitat. 

Un detall de l’execució del capítol VI del pressupost de despeses per articles i segons la 
classificació funcional és el següent, en euros: 

 

Articles Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució

Grau 
realitz.

61 Terrenys i béns naturals 13.815 13.815 13.815 0 100,0% 100,0%

62 Adquisició de locals i edificis 1.099.000 1.093.948 1.093.748 200 99,5% 100,0%

63 Instal·lacions 344.838 273.460 180.071 93.389 79,3% 65,8%

64 Mobiliari i efectes 6.372.758 3.626.714 2.354.275 1.272.439 56,9% 64,9%

65 Equips per a processos d’inform. 3.891.743 3.151.545 2.028.720 1.122.825 81,0% 64,4%

66 Béns destinats a l’ús públic 49.601.796 26.537.643 16.645.550 9.892.093 53,5% 62,7%

67 D’altre immobilitzat material i in. 2.514.878 2.076.478 1.191.501 884.977 82,6% 57,4%

ENSENYAMENT 63.838.828 36.773.603 23.507.680 13.265.923 57,6% 63,9%

63 Instal·lacions 1.454 1.164 1.164 0 80,1% 100,0%

64 Mobiliari i efectes 125.566 43.908 30.334 13.574 35,0% 69,1%

65 Equips per a processos d’inform. 79.616 79.616 66.634 12.982 100,0% 83,7%

67 D’altre immobilitzat material i in. 77.777 60.061 54.934 5.127 77,2% 91,5%

68 Invest., estudis i projectes en curs 113.406.713 46.759.890 40.036.403 6.723.487 41,2% 85,6%

INVESTIGACIÓ 113.691.126 46.944.639 40.189.469 6.755.170 41,3% 85,6%

64 Inversions reals 205.181 55.492 50.000 5.492 27,0% 90,1%

65 Edificis i d’altres construccions 14.805 14.805 10.527 4.278 100,0% 71,1%

SERVEIS COMPLEM. ENSE. 219.986 70.297 60.527 9.770 32,0% 86,1%

64 Mobiliari i efectes 5.553 0 0 0 0,0% - 

65 Equips per a processos d’inform. 6.467 6.467 6.467 0 100,0% 100,0%

CONSELL SOCIAL 12.020 6.467 6.467 0 53,8% 100,%

TOTAL 177.761.960 83.795.006 63.764.143 20.030.863 47,1% 76,1%

Quadre 20 
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El grau d’execució del 57,6% en el programa d’Ensenyament s'ha degut principalment 
al fet que l’execució de les inversions pròpies (que concentren el 72% del pressupost i 
les obres de les quals es detallen en l’apartat II.E.13 del Pressupost), ha sigut només del 
50%. 

Un detall per articles de l’evolució en els últims tres exercicis de les obligacions 
reconegudes, és el següent, en euros: 

 

Articles 2006 2005 2004 

61 Terrenys i béns naturals 13.815 59.580 274.075 

62 Adquisició de locals i edificis 1.093.948 1.036.314 991.049 

63 Instal·lacions 274.624 86.935 344.443 

64 Mobiliari i efectes 3.726.114 3.629.687 3.239.380 

65 Equips per a processos d’inform. 3.252.433 3.382.402 3.310.827 

66 Béns destinats a l’ús públic 26.537.643 27.732.067 14.709.447 

67 D’altre immobilitzat material i in. 2.136.539 1.325.205 2.168.112 

68 Invest., estudis i projectes en curs 46.759.890 39.773.539 41.451.877 

Total 83.795.006 77.025.729 66.489.210 

Quadre 21 
 

L’estructura del pressupost en el capítol d’inversions pel que fa a la seua classificació 
econòmica per articles, no està adaptada a la normativa en vigor que amb caràcter 
general s’estableix per a la Generalitat, ni per a l’àmbit estatal, incomplint els que 
disposa l’article 81.4 de la LOU. 

Un detall de la imputació als comptes del balanç i del compte de resultat econòmic i 
patrimonial de l’import de 83.795.006 euros d’obligacions reconegudes, desglossat 
entre l’article 68, "Investigació, estudis i projectes en curs" de la classificació funcional 
d’investigació científica, tècnica i aplicada, i la resta d’articles, és el següent, amb les 
xifres expressades en euros: 
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Articles 
Article 68 

Investigació 
Resta 

d’articles Total 

Aplicacions informàtiques 159.298 811.845 971.143 

Terrenys i construccions 4.190.171 24.720.822 28.910.994 

Instal·lacions tècniques 0 257.415 257.415 

Utillatge i mobiliari 205.439 3.628.599 3.834.038 

D’altre immobilitzat 5.398.165 4.594.336 9.992.501 

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 0 1.191.463 1.191.463 

BALANÇ 9.953.073 35.204.481 45.157.554 

Despeses de personal 21.380.253 0 21.380.253 

D’altres despeses de gestió. Serveis exteriors 15.421.902 1.830.635 17.252.537 

Tributs 0 0 0 

Despeses financeres 4.662 0 4.662 

Transferències corrents 0 0 0 

COMPTE 36.806.817 1.830.635 38.367.452 

TOTAL 46.759.890 37.035.116 83.795.006 

Quadre 22 
 

Cala remarcar que en l’article 68, "Investigació, estudis i projectes en curs" de la 
classificació funcional d’investigació científica, tècnica i aplicada es registren les 
despeses pels convenis d’investigació prevists en l’article 83 de la LOU. 

El 63% de les obligacions reconegudes de la “Resta d’articles” corresponen al 
programa d’inversions pròpies, el 9% al pla informàtic i a la dotació d’equipament de 
centres nous, mentre que el 8% es refereix a les obres de reposició i manteniment dels 
campus universitaris. 

Al tancament de l’exercici de 2006, de les obligacions reconegudes netes registrades en 
el concepte 663 “Construccions i reposició” del pressupost, per un total de 26.537.643 
euros, un import d’1.830.635 euros es consideren despesa corrent no inventariable, i es 
registren en el compte "Reparacions i conservació" de l’immobilitzat del deure del 
compte del resultat econòmic i patrimonial, com observem en el quadre anterior. 

La despesa total registrada en l’exercici de 2006 en el compte "Reparacions i 
conservació" de l’immobilitzat ha pujat a 7.209.001 euros. 

4.6 Registre d’inversions i inventari de béns 

En la fiscalització realitzada hem analitzat una mostra significativa d’obligacions 
reconegudes, segons el detall següent per articles, amb les xifres expressades en euros: 
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Articles Nombre 
operacions 

Obligacions 
reconegudes

% sobre l’import 
total d’obligacions 

61 Terrenys i béns naturals 1 12.000 87% 

62 Adquisició de locals i edificis 4 93.302 8% 

63 Instal·lacions 4 144.095 52% 

64 Mobiliari i efectes 9 531.971 14% 

65 Equips per a processos d’inform. 8 740.312 23% 

66 Béns destinats a l’ús públic 24 8.012.646 30% 

67 D’altre immobilitzat material i in. 9 1.168.070 55% 

TOTAL 59 10.702.396 29% 

Quadre 23 
 

La mostra s’ha realitzat entre el total de les obligacions reconegudes llevant-ne les 
registrades en l’article 68, "Investigació, estudis i projectes en curs" de la classificació 
funcional d’investigació científica, tècnica i aplicada. 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.3 de l’Informe, 
no s’han posat de manifest fets o circumstàncies relacionats amb el registre 
d’inversions que afecten de forma significativa l’adequació dels comptes anuals als 
principis comptables d’aplicació. 

Amb independència de la conclusió anterior, s’han posat de manifest determinades 
circumstàncies que tot i no afectar significativament els comptes anuals, han de ser 
tingudes en compte per la Universitat, entre les quals es troben les següents: 

- Hem observat errors en el número de subconcepte utilitzat per a comptabilitzar 
les despeses, cosa que provoca el consegüent error d’assignació en el compte 
corresponent de la comptabilitat patrimonial. 

- Hem observat l’adquisició per a la clínica odontològica, des de la unitat de 
gestió de Campus Blasco Ibáñez, en un curt espai de temps, d’un únic material a 
un mateix proveïdor, en tres factures diferents, les quanties totals de les quals 
s’aproximen cadascuna als 12.000 euros. 

- Amb càrrec als crèdits de l’exercici de 2006 del capítol d’inversions reals s’han 
contret obligacions, per un import de 206.408 euros, corresponents a despeses 
que es van efectuar en l’exercici de 2005. Al seu torn, fins al mes d’octubre de 
2007 i amb càrrec als crèdits de l’exercici de 2007 del mateix capítol s’han 
contret obligacions derivades de despeses que es van efectuar en l’exercici de 
2006, per un import de 306.202 euros. 
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La Universitat disposa d’un inventari de béns, la comptabilitat del qual la porta el 
Servei de Comptabilitat i Pressuposts mitjançant una aplicació integrada en el sistema 
d’informació comptable, que va ser implantada el mes de febrer de l’any 2005. El dit 
inventari no inclou els béns immobles registrats en els comptes de terrenys i 
construccions, la comptabilitat dels quals es produeix mitjançant uns altres registres 
auxiliars. 

Cal remarcar que, amb caràcter anual, es contrasten l’inventari de béns i els registres 
auxiliars indicats amb la comptabilitat, tant en les seues xifres de cost i amortització 
acumulada, com en els seus moviments d’altes o baixes. 

Hem observat que, com a conseqüència dels treballs realitzats per a l’adequació dels 
imports que figuren en la comptabilitat a la situació real de l’inventari, els beneficis 
provinents de l’immobilitzat material inclouen 1.250.995 euros en concepte de 
regularització de l’amortització acumulada per reclassificació de béns inclosos en 
l’inventari a 31 de desembre de 2005, i 1.519.787 euros en concepte de despeses 
d’exercicis anteriors que han sigut inventariats. 

En relació amb la situació jurídica de les nombroses finques registrals on s’ubiquen els 
edificis i instal·lacions de la Universitat, i segons s’indica en l’informe-memòria de 
l’Oficina de Control Intern, corresponent a l’àrea financera de l’exercici de 2005, la 
pràctica totalitat dels edificis es troben adequadament inscrits en el Registre de la 
Propietat. 

Cal observar que, d’acord amb l’article 207 dels Estatuts de la Universitat, el gerent és 
el responsable de l’actualització de l’inventari de béns. Per això, en aplicació de 
l’article 3.s) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes, el dia 30 de març de 2007 va presentar com a 
inventari de béns els inclosos en l’aplicació d’inventari. 

En últim lloc interessa destacar que els comptes que registren els immobles no separen, 
com s’indica en la normativa comptable, el valor dels terrenys del valor dels edificis. 

4.7 Aspectes generals de la fiscalització de la contractació administrativa 

Un resum dels contractes iniciats en l’exercici de 2006, per tipus de contractes i 
modalitats de contractació, és el següent: 
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Import Expedients Tipus de contractes Modalitat d’adjudicació 

Euros % Nombre % 

 Concurs 17.034.249 85,2% 21 44,7% 

Obres Procediment negociat 2.966.752 14,8% 26 55,3% 

 Subtotal 20.001.002 100,0% 47 100,0% 

 Subhasta 296.387 3,3% 2 2,0% 

 Concurs 1.919.015 20,1% 15 15,0% 

Subministraments Procediment negociat 7.338.006 44,5% 83 83,0% 

 Subtotal 9.553.408 100,0% 100 100,0% 

Consultoria i assistència Concurs 4.501.114 59,8% 11 23,9% 

i dels serveis Procediment negociat 3.022.701 49,2% 35 76,1% 

 Subtotal 7.523.815 100,0% 46 100,0% 

 Concurs - - - - 

D’altres Procediment negociat 33.960 100,0% 4 100,0% 

 Subtotal 33.960 100,0% 4 100,0% 

TOTAL 110.658.522  197  

Quadre 24 
 

En l’apartat 8.9 de la memòria dels comptes anuals de la Universitat es detalla la 
informació obligatòria sobre la contractació administrativa, que no coincideix amb la 
informació recollida en el quadre anterior, ja que s’hi han inclòs les adjudicacions 
mitjançant l’adhesió a sistemes de contractació centralitzada com a procediment 
negociat i no s’han considerat les pròrrogues per no tractar-se d’un procediment 
d’adjudicació dels recollits en la LCAP. 

La fiscalització de l’àrea de contractació s’ha realitzat mitjançant la revisió d’una 
mostra dels expedients de contractació tramitats i vigents en l’exercici de 2006, que han 
sigut seleccionats d’acord amb la informació facilitada per la Universitat i amb la 
declaració anual d’operacions amb terceres persones. 

En aquest sentit hem comprovat que la Universitat, en compliment del que disposa 
l’article 57.1 de la LCAP, remet a la Sindicatura de Comptes la informació sobre els 
contractes d’elevada quantia que es formalitzen, si bé la remissió de les pròrrogues, 
modificacions, variacions i extincions no s’està produint en tots els casos, i 
s’incompleix en ocasions el termini establit en l’article 57.2 de la LCAP. 

En la Universitat no es disposa d’un Registre Públic de contractes específic. La 
informació sobre els contractes formalitzats no és remesa a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, ni a la Junta Superior 
de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, i s’incompleix així la 
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finalitat d’estadística establida en els articles 58, 93 i 118 de la LCAP i de la informació 
per a l’Administració tributària establida en l’article 117 del RCAP. 

El detall de la mostra de contractes administratius analitzada, amb les xifres 
expressades en euros, és la següent: 
 

 CONTRACTES D’OBRES  

Núm. exp. Objecte Import 
adjudicació 

21/04 Remodelació de la Facultat de Medicina i Odontologia. 30.970.452
40/05 Obres complementàries d’ampliació i reforma del Departament 

de Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina i 
Odontologia. 990.978

50/05 Obres complementàries per a l’ampliació i adaptació de l’edifici 
d’investigacions i activitats esportives per a la Facultat de 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Escola Universitària 
de Fisioteràpia per adaptació a l’actual norma bàsica de 
l’edificació. 740.000

2006-OB029 Obres d’adequació a la norma CPI-91 de l’aulari nord del 
Campus dels Tarongers. 262.155

2006-OB036 Obres d’adequació a la normativa CPI-91 de l’aulari sud del 
Campus dels Tarongers. 262.155

2006-OB038 Remodelació de l’ala est de la Facultat de Psicologia. Fase 1. 2.341.492
2006-OB047 Obres complementàries número 3 d’activitats vàries en la 

remodelació de la Facultat de Medicina i Odontologia. 1.029.135

 CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS  
SU-015/06 Subministrament i lliurament del producte bibliogràfic “Science 

Direct” amb destinació a les biblioteques. 3.047.666
SU-140/05 Subministrament i lliurament de publicacions periòdiques 

estrangeres amb destinació a les biblioteques de la Universitat 
de València. 1.356.440

MOD. 1 SU-140/05 Subministrament i lliurament de publicacions periòdiques 
estrangeres amb destinació a las biblioteques de la Universitat 
de València. 19.060

MOD. 2 SU-140/05 Subministrament i lliurament de publicacions periòdiques 
estrangeres amb destinació a las biblioteques de la Universitat 
de València. 19.919

SU-013/06 29 butaques de dentista - Clínica odontològica. 359.890
SU-017/06 Subministrament i lliurament d’agenda/guia de la Universitat de 

València per al curs acadèmic 2006 - 2007. 151.351

CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS SERVEIS 
68/05.1 Servei de seguretat i vigilància Campus de Blasco Ibáñez. 909.006
60/05.3 Servei de neteja del Campus de Blasco Ibáñez. 3.371.301

60/05.3 MOD. 06 Modificat del contracte de servei de neteja del Campus de 
Blasco Ibáñez. 22.562

15/06 Redacció del projecte d’ampliació i adaptació de l’Institut 
d’Investigacions i Activitats Esportives per a l’Escola 
Universitària de Fisioteràpia. 309.734

18/P Manteniment i conservació integral de diversos centres del 
Campus de Blasco Ibáñez. 616.002

Quadre 25 
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Com a resultat de la revisió efectuada, i amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han posat de manifest incompliments rellevants de la normativa jurídica 
sobre contractació administrativa. En els següents apartats recollim una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions, per a cada tipus de contracte, que sense 
tenir la dita qualificació, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part 
dels seus òrgans responsables. 

4.8 Fiscalització dels contractes d’obres 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades a l’inici de 
cadascun dels expedients de contractació examinats, cal fer notar que no s’ha posat de 
manifest cap circumstància que interesse ressaltar. 

Cal remarcar, però, que la Universitat no efectua l’anunci indicatiu de les obres que 
projecten celebrar-se en un període de dotze mesos, a l’efecte de la publicitat en l’àmbit 
de la Comunitat Europea conformement al que disposa l’article 135 de la LCAP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris de cadascun dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes posa de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En l’expedient 50/05, invocant l’article 141.d) de la LCAP, va ser adjudicat per 
un procediment negociat sense publicitat al mateix adjudicatari que havia 
realitzat l’obra principal, malgrat que es va contractar una vegada finalitzada 
l’execució de l’obra principal. Cal remarcar que l’adaptació a la normativa 
sobre prevenció d’incendis objecte del contracte no només es produeix respecte 
de l’obra principal, sinó també sobre un edifici circumdant construït en 1991. 

- No s’ha produït la publicació de l’adjudicació en els procediments negociats 
sense publicitat 40/05, 50/05 i 2006-OB047, a pesar que calia haver-ho fet per 
raó de les seues quanties; segons el que s'estableix en l’article 93.2 de la LCAP. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, interessa posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En l’expedient 221/04, malgrat que la Universitat ha comptat amb la llicència 
d’obres de l’Ajuntament de València per a les fases 1 i 2, hem comprovat que, 
en relació amb la fase d’execució de major envergadura, la número 3, amb data 
de 21 de febrer de 2007 el Consistori ha emès un informe pel qual es condiciona 
la concessió de la llicència d’obres a l’esmena i aportació per part de la 
Universitat de certificats relatius al compliment de la normativa en matèria de 
prevenció d’incendis. En la data d’elaboració d’aquest informe no es disposa 
encara de la llicència municipal corresponent, tot i la documentació que hi va 
presentar la Universitat. 
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- En els expedients 2006-OB029 i 2006-OB036 es pretén resoldre la denegació de 
la llicència de primera utilització de l’aulari nord i sud del Campus de 
Tarongers, datada en l’any 2004 per part de l’Ajuntament de València, en 
relació amb la prevenció d’incendis. En la data d’elaboració d’aquest Informe, 
encara no disposen de la llicència municipal corresponent tot i la documentació 
que hi ha presentat la Universitat. 

4.9 Fiscalització dels contractes de subministraments 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar la Universitat a 
l’inici dels expedients de contractació, interessa posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- La Universitat no efectua l’anunci indicatiu dels subministraments que projecten 
celebrar-se en un període de dotze mesos, a l’efecte de la publicitat en l’àmbit 
de la Comunitat Europea conformement al que disposa l’article 177 de la 
LCAP. 

- L’objecte del contracte corresponent a l’expedient SU-015/06 és el dret d’accés, 
en format exclusivament electrònic, a les revistes electròniques “Freedom 
Collections” de “Science Direct”, segons les condicions de la llicència d’ús amb 
el seu editor. Tanmateix, des de l’inici de la tramitació de l’expedient s’ha 
considerat que l’objecte del contracte era el subministrament de les esmentades 
revistes. 

 Aquest contracte té el seu origen en un conveni de col·laboració entre les cinc 
universitats públiques de la Comunitat i unes altres quatre universitats públiques 
formalitzat el mes de desembre de 2005, pel qual es va acordar efectuar una 
subscripció de forma consorciada i per al període 2006-2010. L’import de la 
despesa per al conjunt de les universitats públiques valencianes puja a 8.226.399 
euros, sense incloure l’impost sobre el valor afegit del 16%, dels quals 
3.047.666 euros corresponent a la Universitat. 

 Hem comprovat que el contracte de llicència d’ús va entrar en vigor l’1 de gener 
de 2006. Malgrat aquest fet, l’inici de l’expedient es va produir el mes de gener 
de 2006 i el contracte es va formalitzar el mes de juliol. 

En relació als procediments de selecció dels adjudicataris desenvolupats en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes, podem manifestar que no 
s’ha produït la publicació de l’adjudicació en els procediments negociats sense 
publicitat SU-140/05 i SU-015/06, tot i que per les seues quanties es va haver 
d’efectuar, segons estableixen els articles 93.2 i 177.2 de la LCAP. 

En relació a l’execució i registre comptable en l’exercici de 2006 dels contractes 
subscrits en els diversos expedients de contractació analitzats, podem manifestar que en 
els expedients SU-140/05, SU-017/06 i SU-015/06 no s’ha formalitzat l’acta de 
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recepció i s’incompleix així l’article 110.2 de la LCAP i l’apartat 16.1.2 del plec-tipus 
de clàusules administratives particulars. 

4.10 Fiscalització dels contractes de consultoria, assistència i dels serveis 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar la Universitat, a 
l’inici dels expedients de contractació d’aquest tipus de contractes, interessa manifestar 
les següents circumstàncies: 

- L’expedient 15/06 s’ha tramitat pel procediment negociat sense publicitat per 
considerar que es produeix el supòsit establit en l’article 210.b) de la LCAP, i es 
va consultar l’empresari que va redactar i dirigir les obres de l’edifici objecte 
d’ampliació. En aquest sentit, cal assenyalar que l’objecte contractual no permet 
la utilització de l’esmentat precepte legal. 

- L’expedient 18/P tracta d’una pròrroga per un any d’un contracte anterior de 
vuit mesos de durada, per la qual cosa s’incompleix l’article 189.1 de la LCAP 
que estableix que aquestes no poden ser concertades per un termini superior al 
fixat originàriament. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes posa de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En l’expedient 68/05.1, adjudicat per concurs, en dos criteris de valoració 
diferents al preu, que compta amb una puntuació de 30 sobre un total de 100, no 
es fa constar, en el quadre de característiques tècniques publicat, la puntuació 
atribuïble a cadascun dels apartats en què se subdivideixen, sent que els dits 
criteris van ser finalment decisius per a l’elecció de l’adjudicatari. 

- No s’ha produït la publicació de l’adjudicació en el procediment negociat sense 
publicitat corresponent a l’expedient 15/06, tot i que per la seua quantia va 
haver d’efectuar-se, segons estableix l’article 93.2 de la LCAP. 

En relació a l’execució i registre comptable en l’exercici de 2006 dels contractes 
subscrits en els diversos expedients de contractació analitzats, s’ha posat de manifest 
que en l’expedient 15/06 no s’ha formalitzat l’acta de recepció incomplint-se l’article 
110.2 de la LCAP i l’apartat 17.1 del plec-tipus de clàusules administratives particulars, 
si bé consta l’aprovació del projecte per part del rector el 17 d’octubre de 2006, com a 
acte preparatori de l’execució material de l’obra. 

4.11 Compliment de les recomanacions d’exercicis anteriors 

En la fiscalització realitzada a la gestió econòmica i financera de l’exercici de 2006 
s’ha analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, per part de la Universitat, de 
les recomanacions recollides en l’informe de fiscalització dels comptes anuals 
d’exercicis anteriors. 
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Mitjançant escrit del síndic major de comptes de data 1 de febrer de 2007, es va 
trametre al rector de la Universitat l’informe de fiscalització de l’exercici de 2005, 
sol·licitant-hi que comunicara a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o 
que d’ara endavant se n’adoptaren, respecte a les incidències assenyalades en el dit 
Informe. 

Responent la dita petició, reiterada al gerent de la Universitat mitjançant un escrit del 
síndic major de comptes de data 26 d’abril de 2007, el gerent ha informat en data 6 de 
novembre de 2007 sobre les mesures adoptades o en curs d’adopció en relació amb les 
recomanacions del dit Informe. 

Del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 2006, 
cal destacar que la Universitat ha adoptat les mesures oportunes per a implantar gran 
part de les recomanacions efectuades. 

Especialment podem destacar que el mes de març de 2007, el Consell de Govern de la 
Universitat va aprovar el Reglament pel qual es desenvolupa la normativa per a la 
contractació d’activitats de caràcter científic, tècnic o artístic. 

No obstant això, tot seguit detallem les recomanacions d’exercicis anteriors que 
continuen pendents de ser implantades i que reiterem en aquest informe: 

- En la comptabilitat dels drets per transferències corrents la Universitat ha 
d’atenir-se al que preveu la Instrucció i el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat Valenciana, en el sentit que s’han de reconèixer quan es 
perceba el cobrament o es conega de forma certa que l’ens concedent de la 
subvenció haja dictat l’acte de reconeixement de la correlativa obligació, i 
imputar-les a l’exercici pressupostari a què corresponguen. 

- La Universitat hauria de promoure la formalització d’un nou conveni amb la 
Fundació Universitat-ADEIT, a fi que les diverses situacions de col·laboració 
existents entre totes dues entitats tinguen un adequat marc jurídic. 

4.12 Recomanacions de la fiscalització de l’exercici de 2006 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat corresponents a l’exercici de 2006, i amb independència de les 
recomanacions formulades en l’apartat 4.11 de l’Informe, s’ha vist la necessitat de 
formular determinades recomanacions, a fi que la gestió de la Universitat s’ajuste, en 
major mesura, a la normativa jurídica d’aplicació, i aconseguir una gestió més eficient i 
econòmica. 

En relació amb el control formal dels comptes anuals i l’anàlisi dels diversos 
documents que s’hi integren, d’acord amb el que expressa l’apartat 4.1 de l’Informe, 
considerem adient que la Universitat incorpore en la memòria dels comptes anuals els 
apartats exigits per la normativa comptable que tinguen contingut, especialment els 
relatius a la incorporació dels romanents de crèdit i a l’aplicació del romanent de 
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tresoreria, de forma que els comptes anuals expressen d’una manera més completa la 
sua imatge fidel. 

En relació amb la fiscalització realitzada del capítol VI, “Inversions”, considerem 
convenient formular les següents recomanacions: 

- Els traspassos de crèdits referits en l’apartat 4.5 de l’informe no constitueixen 
modificacions pressupostàries. En conseqüència, a fi d’evitar la inconsistència 
de la informació presentada en els comptes anuals, la Universitat hauria 
d’abstenir-se d’efectuar-los, atès el nivell de vinculació jurídica dels crèdits. 

- La Universitat ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els documents 
comptables de modificacions pressupostàries es corresponguen amb la realitat 
dels expedients que es tramiten, de forma que l’estat de modificacions de crèdit 
que figura en la memòria dels comptes anuals reflectisca adequadament 
cadascun dels tipus de modificació aprovats, com indica l’apartat 4.5 de 
l’Informe. 

- Considerem convenient que la Universitat establisca un procediment, al 
començament de les fases d’execució del pressupost, que permeta definir si 
determinades despeses són de conservació i reparació de l’immobilitzat o són 
immobilitzat material, als efectes de la seua adequada imputació pressupostària i 
patrimonial, com detallem en l’apartat 4.5 de l’Informe. 

- Independentment que, segons l’article 23 del Reglament d’Execució 
Pressupostària, les instruccions per a la codificació pressupostària per 
subconceptes s’inclouen en el manual de procediments de gestió econòmica, 
pensem que aquest manual hauria de ser modificat, donada la seua antiguitat, i 
incloure un apartat específic dedicat a la codificació a fi d’evitar els errors 
descrits en l’apartat 4.6 d’aquest Informe. 

- La Universitat ha d’adoptar les mesures adequades per a evitar que es 
produïsquen les circumstàncies descrites en l’apartat 4.6 de l’Informe, de forma 
que les despeses i inversions superiors a 12.020 euros s’adjudiquen d’acord amb 
el que preveu la LCAP. 

- És convenient que la Universitat efectue els treballs necessaris per a 
confeccionar un registre auxiliar en el qual es reculla el valor dels terrenys, i es 
regularitze l’import que figura en els comptes de "Terrenys" i "Amortització 
acumulada" de l’immobilitzat material, com expliquem en l’apartat 4.6 de 
l’Informe. 

En relació amb la fiscalització de la contractació administrativa convé precisar les 
següents recomanacions: 

- En compliment de l’article 57.2 de la LCAP s’hauran de remetre a la 
Sindicatura de Comptes, dins del termini legal de tres mesos establit, les 
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modificacions, pròrrogues, variacions i extincions dels contractes celebrats 
d’elevada quantia referits en l’article 57.1 de la LCAP, segons indica l’apartat 
4.7 de l’Informe. 

- La Universitat hauria de valorar la conveniència d’enviar anualment a l’oficina 
de publicacions oficials de la Unió Europea l’anunci indicatiu relatiu als 
contractes d’obres i de subministraments que tinguen projectats per a realitzar 
en els pròxims dotze mesos, segons indiquem en els apartats 4.8 i 4.9 de 
l’Informe. 

- La Universitat hauria de subscriure el corresponent conveni amb qualsevol dels 
dos organismes públics encarregats de portar el registre públic de contractes, de 
forma que aquests contractes constaren adequadament registrats als efectes 
estadístics i d’informació per a la Hisenda Pública prevists en la normativa 
vigent, segons expressem en l’apartat 4.7 de l’Informe. 

- En els expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat 
sense publicitat de quantia superior a 60.101 euros, la Universitat ha de 
promoure la publicació dels corresponents anuncis de l’adjudicació, segons 
indiquem en els apartats 4.8, 4.9 i 4.10 de l’informe. 

- La Universitat hauria de ser més estricta en l’aplicació del procediment negociat 
sense publicitat en les obres complementàries que no figuren en el projecte ni en 
el contracte primitiu, sense que en cap cas puga aplicar-se l’article 141 d) de la 
LCAP quan aquest ha sigut objecte de recepció positiva prèviament a l’inici de 
l’execució de l’obra complementària. 

- Amb la finalitat que els criteris d’adjudicació s’ajusten al que estableix l’article 
86 de la LCAP, i ser-hi el més objectiu possible, és convenient que en les 
característiques tècniques del plec de condicions administratives particulars 
s’establisca la puntuació de cadascun dels apartats en què puguen ser subdividits 
els criteris de valoració distints del preu, segons indiquem en l’apartat 4.10 de 
l’Informe. 

- És imprescindible que la Universitat adopte les mesures necessàries per a evitar 
l’absència d’acta de recepció en els subministraments i en les consultories i 
assistències, segons indiquem en els apartats 4.9 i 4.10 de l’Informe. 
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5. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

5.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat Politècnica de València (Universitat) de l’exercici 
de 2006 van ser aprovats pel Consell Social el dia 25 d’abril de 2007, previ acord del 
Consell de Govern del dia 29 de març, i van ser remesos a la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència i a la Intervenció General en data 27 d’abril de 2007. 

Els indicats comptes han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General, en data 29 de juny de 2007, íntegrament en format electrònic, 
juntament amb l’informe d’auditoria realitzat amb la col·laboració d’una firma privada 
d’auditoria. Aquest informe és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de 
la Llei 15/2005, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2006. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han manifestat fets que afecten significativament la formulació, 
aprovació i rendició dels seus comptes anuals i l’aprovació i presentació del pressupost 
de conformitat amb la normativa aplicable. 

Cal significar, no obstant això, que la memòria que forma part dels comptes anuals no 
recull tota la informació exigida pel Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en no incloure un total de quinze apartats que s’hi haurien d’integrar, entre 
els quals podem destacar els referits als romanents de crèdit, execució de projectes 
d’inversió, aplicació del romanent de tresoreria i despeses amb finançament afectat. 

Hem comprovat, d’altra banda, que uns altres apartats inclosos en la memòria dels 
comptes anuals no són confeccionats adequadament, entre els quals podem destacar el 
referit a les modificacions de crèdit, la informació sobre l’immobilitzat no financer i 
sobre les existències. 

5.2 Anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recollim els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2006 i 2005, amb la variació experimentada: 
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Capítols Pressupost inicial Variació 2006/05 

 2006 2005 Import  % 

III Taxes i d’altres ingressos 53.273.093 54.994.377 (1.721.284) (3,1%) 

IV Transferències corrents 217.460.818 184.052.928 33.407.890 18,2% 

V Ingressos patrimonials 519.669 458.951 60.718 13,2% 

VI Alienació inversions reals 0 0 - - 

VII Transferències de capital 45.644.827 18.588.288 27.056.539 145,6% 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 3.625.032 10.805.085 (7.180.053) (66,5%) 

Total ingressos 320.523.439 268.899.629 51.623.810 19,2% 

I Despeses de personal 143.891.723 120.943.124 22.948.599 19,0% 

II Despeses de funcionament 37.819.784 33.034.889 4.784.895 14,5% 

III Despeses financers 8.989.859 9.679.164 (689.305) (7,1%) 

IV Transferències corrents 7.449.038 6.564.284 884.754 13,5% 

VI Inversions reals 120.415.678 87.873.083 32.542.595 37,0% 

VII Transferències de capital 0 0 - - 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 1.957.357 10.805.085 (8.847.728) (81,9%) 

Total despeses 320.523.439 268.899.629 51.623.810 19,2% 

Quadre 26 
 

El pressupost inicial de la Universitat per a l’exercici de 2006, que comptava amb 
l’informe de la Direcció General d’Universitats i Formació Superior, de data 12 de 
desembre de 2005, es va aprovar per acord del Consell Social de 20 de desembre de 
2005, i es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb data 30 de 
gener de 2006. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2006 és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 53.273.093 8.042.604 61.315.697 15,1% 

IV Transferències corrents 217.460.818 640.003 218.100.821 0,3% 

V Ingressos patrimonials 519.669 8.430 528.099 1,6% 

VI Alienació inversions 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 45.644.827 3.672.507 49.317.334 8,0% 

VIII Actius financers 0 92.581.704 92.581.704 - 

IX Passius financers 3.625.032 507.962 4.132.994 14,0% 

Total ingressos 320.523.439 105.453.210 425.976.649 32,9% 

I Despeses de personal 143.891.723 0 143.891.723 0,0% 

II Despeses de funcionament 37.819.784 2.035.006 39.854.790 5,4% 

III Despeses financers 8.989.859 507.962 9.497.821 5,7% 

IV Transferències corrents 7.449.038 1.470.392 8.919.430 19,7% 

VI Inversions reals 120.415.678 75.484.420 195.900.098 62,7% 

VII Transferències capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 1.957.357 25.955.430 27.912.787 1.326,0% 

Total despeses 320.523.439 105.453.210 425.976.649 32,9% 

Quadre 27 
 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2006 han determinat que el 
pressupost final de la Universitat s’haja incrementat en un 32,9% respecte a l’aprovat 
inicialment, fins arribar a un pressupost definitiu de 425.976.649 euros. La causa 
fonamental d’aquest significatiu increment ha sigut la incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb romanents de tresoreria, afectant especialment convenis 
d’investigació i inversions en infraestructures. 

La liquidació de l’estat d’ ingressos de la Universitat la mostrem en el quadre següent, 
amb les xifres expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 61.315.697 61.146.164 53.525.568 7.620.596 99,7% 87,5%

Transferències corrents 218.100.821 219.247.778 139.160.804 80.086.974 100,5% 63,5%

Ingressos patrimonials 528.099 1.354.526 1.000.927 353.599 256,5% 73,9%

Transferències de capital 49.317.334 23.137.661 20.475.604 2.662.057 46,9% 88,5%

Actius financers 92.581.704 0 0 0 - -

Passius financers 4.132.994 24.444.852 24.444.852 0 591,5% 100,0%

TOTAL 425.976.649 329.330.981 238.607.755 90.723.226 77,3% 72,5%

Quadre 28 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2006 puja a 425.976.649 euros, amb 
uns drets reconeguts de 329.330.981 euros i cobraments per 238.607.755 euros, 
determinant uns graus d’execució i de realització del 77% i del 72%, respectivament. 
Sense considerar el capítol d’actius financers, en recollir l’aplicació del romanent de 
tresoreria de l’exercici anterior, el grau d’execució s’eleva al 99%. 

La liquidació de l’estat de despeses de la Universitat, és la que mostrem en el quadre 
següent, expressat en euros: 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Oblig. pend. 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 143.891.723 142.284.174 138.232.172 4.052.002 98,9% 97,2%

Despeses de funcionament 39.854.790 34.611.957 32.993.221 1.618.736 86,8% 95,3%

Despeses financeres 9.497.821 9.443.759 9.274.010 169.749 99,4% 98,2%

Transferències corrents 8.919.430 7.047.809 7.047.809 0 79,0% 100,0%

Inversions reals 195.900.098 100.622.376 97.171.066 3.451.310 51,4% 96,6%

Transferències de capital 0 0 0 0 - -

Actius financers 0 0 0 0 - -

Passius financers 27.912.787 23.673.979 23.673.979 0 84,8% 100,0%

TOTAL 425.976.649 317.684.054 308.392.257 9.291.797 74,6% 97,1%

Quadre 29 
 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2006 puja a 425.976.649 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per import de 317.684.054 euros i s’han realitzat 
pagaments per 308.392.257 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
75% i del 97%, respectivament. 
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El quadre següent mostra, amb les xifres en euros, el resultat pressupostari de l’exercici 
de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions entre ambdós exercicis: 

 
CONCEPTES 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 304.886.129 301.231.252 1,2% 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 294.010.075 294.115.844 0,0% 

Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 0 12.500 (100,0%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 10.876.054 7.102.908 53,1% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 770.873 19.087.692 (96,0%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 11.646.927 26.190.600 (55,5%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria - - - 

Desviacions de finançament positives - - - 

Desviacions de finançament negatives - - - 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT 11.646.927 26.190.600 (55,5%) 

Quadre 30 
 

Cal observar que s’ha comprovat l’existència de crèdits gastats finançats amb romanent 
de tresoreria i de desviacions de finançament, tot i que en la memòria que forma part 
dels comptes anuals no s’ofereix informació sobre aquests extrems. En conseqüència, 
igual que en exercicis anteriors, el resultat pressupostari no s’ajusta al que disposa la 
normativa comptable d’aplicació. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 
2005 i el càlcul de les variacions, el reflectim tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2006 2005 Variació 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 129.860.084 110.795.047 17,2% 

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 90.723.227 89.513.056 1,3% 

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 29.364.551 20.286.904 44,8% 

(+) Deutors d’operacions no pressupostaris 9.772.306 995.087 882,1% 

(-) Dubtós cobrament 0 0 - 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 - 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 32.704.114 27.071.151 20,8% 

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 9.291.798 13.868.473 (33,0%) 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 17.090 2.017 747,3% 

(+) Creditors d’operacions no pressupostaris 23.395.226 13.200.661 77,2% 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 5.471.233 8.857.808 (38,2%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 102.627.203 92.581.704 10,9% 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 102.495.859 92.481.549 10,8%

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 131.344 100.155 31,1%

Quadre 31 
 

L’increment experimentat en l’import de “Deutors per operacions no pressupostàries” 
es deu al registre d’un import de 9.683.155 euros per a cobrar de la Hisenda Pública, 
provinent del càlcul efectuat en considerar com a deduïble part de l’Impost sobre el 
Valor Afegit suportat en els exercicis de 2003 a 2005. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2006, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2006 Segons compt. 2005

Ajusts Definitiu Cobrat Insolvent Pendent 

109.799.960 (1.492.142) 108.307.818 (78.833.982) (109.285) 29.364.551 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons compt. 2005 Situació en 2006 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

13.870.490 - 13.870.490 (13.853.400) 17.090 

Quadre 32 
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Hem de remarcar que de l’import total dels drets pendents de cobrament d’exercicis 
anterior, un total de 26.890.173 euros es corresponen amb la subvenció de la 
Generalitat Valenciana per compliment dels exercicis de 2004 i 2005. 

5.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
ACTIU 2006 2005 Variació 

IMMOBILITZAT 

Immobilitzacions immaterials 

Immobilitzacions materials 

Inversions financeres 

ACTIU CIRCULANT 

Existències 

Deutors 

Inversions financeres temporals 

Tresoreria 

528.151.679

3.533.619 

524.602.948 

15.112 

316.410.537

1.596.300 

309.338.285 

4.719 

5.471.233 

506.685.255 

3.821.696 

502.816.594 

46.965 

300.644.138 

1.447.906 

290.333.705 

4.719 

8.857.808 

4,2% 

(7,5%) 

4,3% 

(67,8 %) 

5,2% 

10,2% 

6,5% 

0,0% 

(38,2%) 

Total actiu 844.562.216 807.329.393 4,6% 

    

PASSIU 2006 2005 Variació 

FONS PROPIS 

Patrimoni 

Resultats de l’exercici 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 

CREDITORS A LLARG TERMINI 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 

D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 

Deutes amb entitats de crèdit 

Creditors 

Ajusts per periodització 

560.899.324

531.280.667 

29.618.657 

7.167.162

230.978.349 

99.166.997 

131.811.352 

45.517.381

252.989 

5.177.357 

34.732.434 

5.354.601 

531.280.667 

481.848.712 

49.431.955 

6.228.050 

208.561.020 

99.166.997 

109.394.023 

61.259.656 

252.988 

26.834.600 

29.062.760 

5.109.308 

5,6% 

10,3% 

(40,1)% 

15,1% 

10,7% 

0,0% 

20,5% 

(25,7%) 

0,0% 

(80,7%) 

19,5% 

4,8% 

Total passiu 844.562.216 807.329.393 4,6% 

Quadre 33 
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Com podem apreciar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementat en un 4,6% 
respecte a l’exercici de 2005. En l’actiu destaquen els augments en els epígrafs 
d’immobilitzacions materials i deutors, així com la disminució en el de tresoreria. 
Quant al passiu, és de ressenyar la disminució en els resultats de l’exercici i en els 
creditors a curt termini, així com l’augment de l’endeutament a llarg termini. 

En la data de tancament de l’exercici de 2006, el deute de la Generalitat amb la 
Universitat figura registrat en l’actiu circulant del balanç, per una quantia de 
286.227.564 euros. Cal remarcar que de la xifra anterior, la quantitat de 180.674.169 
euros està finançada per obligacions i bons, així com per préstecs d’entitats de crèdit, 
imports que figuren en creditors a llarg termini del passiu del balanç, com a 
conseqüència del finançament dels plans d’inversió de la Generalitat. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el quadre següent, expressat en euros: 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Despeses de personal 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 

Variació de provisions de tràfic 

D’altres despeses de gestió 

Despeses financeres i assimilables 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 

263.849.390

171.989.365 

26.502.657 

73.944 

56.510.955 

8.772.469 

8.625.045

8.625.045 

2.770.177

110.354 

2.659.823 

241.279.268 

156.831.696 

24.926.452 

-13.934 

50.726.387 

8.808.667 

7.367.432 

7.367.432 

2.079.037 

52.527 

2.026.510 

9,4% 

9,7% 

6,3% 

630,7% 

11,4% 

(0,4%) 

17,1% 

17,1% 

33,2% 

110,1% 

31,3% 

Total despeses 275.244.612 250.725.737 9,8% 

    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Vendes 

Prestacions de serveis 

Augment existències 

Reintegraments 

D’altres ingressos de gestió 

Ingressos financers i assimilats 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

Subvencions de capital 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 

62.294.677

1.319.825 

57.375.684 

148.394 

1.351.298 

1.384.222 

715.264 

241.186.089

218.609.373 

22.576.716 

1.382.493

1.382.493 

54.138.039 

1.374.380 

48.606.319 

128.619 

1.092.823 

2.624.618 

311.280 

245.060.482 

206.766.674 

38.293.808 

959.171 

959.171 

15,1% 

(4,0%) 

18,0% 

15,4% 

23,7% 

(47,3%) 

129,8% 

(1,6%) 

5,7% 

(41,0%) 

44,1% 

44,1% 

Total ingressos 304.863.269 300.157.692 1,6% 

    

ESTALVI (DESESTALVI) 29.618.657 49.431.955 (40,1%) 

Quadre 34 
 

La Universitat fa servir un model de compte del resultat econòmic i patrimonial que el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat preveu per a ens que realitzen 
operacions de caràcter industrial o comercial, tot i que haguera resultat més adient fer 
servir el model aplicable a ens administratius. Hem de remarcar que per a la confecció 
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del quadre anterior, s’han realitzar les adaptacions necessàries a fi de facilitar la 
homogeneïtat amb la resta d’universitats públiques. 

Com podem comprovar, en l’exercici de 2006 les despeses s’han incrementat en un 
9,8% respecte a l’exercici anterior, mentre que els ingressos ho han fet en un 1,6%; per 
tant, l’estalvi obtingut ha sigut un 40,1% inferior en 2006 respecte a l’exercici de 2005. 
Les despeses de gestió ordinària han augmentat un 9,4% destacant-ne les de personal en 
un 9,7% i les de transferències i subvencions en un 17,1%. Respecte als ingressos, els 
de gestió ordinària han augmentat un 15,1% i els corresponents a transferències i 
subvencions han disminuït en un 1,6%. 

5.4 Actuacions de control intern realitzades 

El Servei de Finançament i Pressuposts de la Universitat té, entre d’altres funcions, 
controlar que la despesa en infraestructures es realitza d’acord amb la programació 
pressupostària prevista per a l’exercici i la programació plurianual, així com recolzar la 
Gerència en l’elaboració del pressupost. 

El dit servei disposa d’una aplicació informàtica de gestió específica per a la 
programació de les inversions integrada amb la comptabilitat que permet per a cada 
projecte efectuar un seguiment del seu cost, execució i finançament, per la qual cosa 
permet de calcular les desviacions de finançament. 

Respecte a això, hem comprovat l’existència de desviacions de finançament en 
projectes d’inversió sense que, com observem en l’apartat 5.1 de l’Informe, s’haja 
registrat en els comptes anuals. D’altra banda, la memòria dels comptes anuals, com 
indiquem en l’esmentat apartat 5.1 de l’Informe, tampoc no recull els apartats sobre 
execució de projectes d’inversió i despeses amb finançament afectat. 

Hem d’observar que en l’article 139 dels Estatuts de la Universitat disposa que aquesta 
assegurarà el control intern de les seues despeses, ingressos i inversions, d’acord amb 
els principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia, a través de la unitat 
administrativa corresponent que actuarà amb plena autonomia funcional. 

La funció del control intern és exercida pel Servei de Fiscalització de la Universitat, 
que depèn orgànicament de la Gerència. En data 15 de març de 2006, el rector de la 
Universitat va aprovar la normativa de control intern per a regular l’exercici d’aquesta 
funció que s’ha d’exercir amb plena autonomia respecte de les autoritats, la gestió de 
les quals controle. 

El control s’exerceix sobre la totalitat dels òrgans de la Universitat mitjançant l’exercici 
de la fiscalització o intervenció prèvia plena, en les seues modalitats d’intervenció 
formal i material. No estan subjectes a la fiscalització prèvia les despeses de personal i 
els drets i ingressos per subvencions corrents i de capital, així com dels cànons de les 
concessions, la qual fiscalització s’efectua a posteriori, per mostreig. 
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Segons la memòria d’activitats del Servei de Fiscalització per a l’exercici de 2006, que 
anualment s’ha de presentar al rector, del nombre total d’operacions fiscalitzades van 
ser objecte d’advertiment el 3,2% de les corresponents al pressupost ordinari i el 7,3% 
de les operacions enquadrades en l’article 83 de la LOU. En la oficina gestora 
d’infraestructures aquest percentatge va ser del 0,33%, en concret tres operacions de les 
923 fiscalitzades. 

Segons l’article 3 i) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, el Servei de Fiscalització ha 
d’informar anualment de les seues actuacions al Consell Social. 

5.5 Anàlisi del capítol d’inversions 

Un detall del pressupost inicial, les modificacions pressupostàries i el pressupost 
definitiu, segons la classificació funcional i per tipus de modificació, és el següent, amb 
les xifres expressades en euros: 

 

Articles Ensenyament Investigació Total 

CRÈDITS INICIALS 55.875.666 64.440.012 120.415.678 

Transferències de crèdit netes 2.065.720 (984.245) 1.081.475 

Incorporació de romanent 4.865.849 57.640.026 62.505.875 

Generacions de crèdit 151.114 11.745.956 11.897.070 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 7.082.683 68.457.737 75.484.420 

CRÈDITS DEFINITIUS 63.058.349 132.841.749 195.900.098 

Quadre 35 
 

Pel que fa a les dades recollides en el quadre anterior podem assenyalar que el 71,6% 
de l’import del total de modificacions pressupostàries de l’exercici afecten el capítol 
d’inversions reals. 

En el marc de la fiscalització de la Universitat hem analitzat una mostra significativa de 
les modificacions pressupostàries que afecten el capítol d’inversions, llevat de les 
generacions de crèdit, els expedients de les quals van ser fiscalitzats com cal pel servei 
de fiscalització de la Universitat, a fi de comprovar la seua adequada autorització i 
tramitació, així com el seu adequat reflex en l’apartat “Modificacions de crèdit” de la 
memòria dels comptes anuals. 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest determinades circumstàncies 
que tot i que no afecten de forma significativa l’adequació dels comptes fiscalitzats als 
principis comptable que hi són d’aplicació, o no tenir la qualificació d’incompliments 
rellevants de les normes jurídiques, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica 
per part de la Universitat. 
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- Per l’import exacte del romanent de tresoreria total de l’exercici anterior, la 
Universitat ha estat tramitant anualment un expedient de modificació de crèdit. 
El detall d’aquesta modificació, per import de 92.581.704 euros, figura com una 
incorporació de romanent de crèdit en l’apartat “Modificacions de crèdit” de la 
memòria dels comptes anuals. 

 No obstant això, el romanent de crèdit de l’exercici de 2005 va pujar a 
84.390.005 euros, per la qual cosa aquest import seria el màxim possible per a 
considerar com a tal en el detall de modificacions de crèdit. 

 Com indiquem en l’apartat 5.1 de l’informe, la memòria dels comptes anuals no 
inclou l’apartat “Romanents de crèdit” en el qual es detallen el romanents, 
distingint entre els compromesos i no compromesos, els incorporables i els no 
incorporables. 

- L’expedient referit va ser autoritzat per l’òrgan competent en el mes de març de 
2006 i aprovat pel rector en el mes de juny de 2006. Tanmateix, s’ha comprovat 
que la incorporació dels romanents de crèdit per al capítol d’inversions es va 
produir en gener de 2006. 

Un detall de l’execució del capítol VI del pressupost de despeses per articles i segons la 
classificació funcional per programes, es el següent, expressat en euros: 

 

Articles 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

60 Inversions reals 63.058.349 - - - - - 

62 Edificis i d’altres construccions 0 21.669.637 21.518.866 150.771 - 99,3%

64 En mobiliari i estris 0 4.792.124 4.731.284 60.840 - 98,7%

65 Equips per a processos d’inform. 0 4.036.261 3.527.104 509.157 - 87,4%

66 Maquin., utillatge i d’altre immob. 0 5.885.491 5.501.567 383.924 - 93,4%

67 Conserv., repos. i reparació 0 2.994.535 2.963.175 31.360 - 98,9%

68 Investigació, estudis i proj. en curs 0 86.721 86.721 0 - 100%

ENSENYAMENT 63.058.349 39.464.769 38.328.717 1.136.052 62,6% 97,1%
60 Inversions reals 132.841.749 - - - - -- 

62 Edificis i d’altres construccions 0 5.839.442 5.839.442 0 - 100%

64 En mobiliari i estris 0 1.978 1.272 706 - 64,3%

65 Equips per a processos d’inform. 0 69.464 59.331 10.133 - 85,4%

66 Maquin., utillatge i d’altre immob. 0 122.308 115.621 6.587 - 94,5%

67 Conserv., repos. i reparació 0 0 0 0 - - 

68 Investigació, estudis i proj. en curs 0 55.124.515 52.826.683 2.297.832 - 95,6%

INVESTIGACIÓ 132.841.749 61.157.607 58.842.349 2.315.258 46,0% 96,2%

TOTAL 195.900.098 100.622.376 97.171.066 3.451.310 51,4% 96.6%

Quadre 36 
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Cal observar que el grau d’execució del 62,6% en “Ensenyament” s’ha degut, 
principalment, a una execució inferior a la prevista en vàries obres docents en el 
Campus de Vera, ja adjudicades, i en les obres de la Ciutat Politècnica de la Innovació. 

Un detall per articles de l’evolució en els últims tres exercicis de les obligacions 
reconegudes en aquest capítol del pressupost de despeses és el següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

Articles 2006 2005 2004 

61 Terrenys i béns naturals 0 907.126 638.086 

62 Edificis i d’altres construccions 27.509.079 47.851.746 41.304.817 

64 En mobiliari i estris 4.794.102 2.115.463 3.244.157 

65 Equips per a processos d’inform. 4.105.725 3.811.542 2.942.403 

66 Maquin., utillatge i d’altre immob. 6.007.699 11.229.076 1.725.526 

67 Conserv., repos. i reparació 2.994.535 1.633.478 13.344.621 

68 Investigació, estudis i proj. en curs 55.211.236 47.678.144 43.794.297 

TOTAL 100.622.376 115.226.575 106.993.907 

Quadre 37 
 

L’estructura del pressupost en el capítol d’inversions, pel que fa a la seua classificació 
econòmica per articles, no està adaptada a la normativa en vigor que amb caràcter 
general, s’estableix per a la Generalitat ni per a l’àmbit estatal. Aquesta circumstància 
representa un incompliment del que disposa l’article 81.4 de la LOU. 

Un detall de la imputació als comptes del balanç i del comte del resultat econòmic i 
patrimonial de l’import de 100.622.376 euros d’obligacions reconegudes, desglossat en 
l’article 68 “Investigació, estudis i projectes en curs” de la classificació funcional 
d’investigació científica, tècnica i aplicada, i el de la resta d’articles, és el següent, amb 
les xifres expressades en euros: 
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Articles 
Article 68 

Investigació
Resta 

d’articles Total 

Aplicacions informàtiques 335.327 532.463 927.789 

Terrenys i construccions 0 27.509.079 27.509.079 

Instal·lacions tècniques i maquinària 404.841 1.099.421 1.504.262 

Utillatge i mobiliari 147.683 4.875.485 5.023.168 

D’altre immobilitzat 4.744.596 8.402.393 13.146.989 

BALANÇ 5.692.447 42.418.841 48.111.288 

Despeses de personal 28.565.125 0 28.565.125 

D’altres despeses de gestió. Serveis exteriors 19.256.257 3.079.020 22.335.277 

Tributs 25.381 0 25.381 

Despeses financeres 8.069 0 8.069 

Transferències corrents 1.577.236 0 1.577.236 

COMPTE  49.432.068 3.079.020 52.511.088 

TOTAL 55.124.515 45.497.861 100.622.376 

Quadre 38 
 

Hem de remarcar que en l’article 68 “Investigació, estudis i projectes en curs” de la 
classificació funcional d’investigació científica, tècnica i aplicada es registren les 
despeses pels convenis d’investigació prevists en l’article 83 de la LOU. 

El 81% dels crèdits definitius i el 80% de les obligacions reconegudes de la “Resta 
d’articles” corresponen a l’oficina gestora d’infraestructures. El detall del càlcul de les 
despeses previstes en inversions en infraestructures es detalla en l’apartat 4.6 del 
document integrant del pressupost denominat “Memòria d’ingressos i despeses”. 

La Universitat està registrant com a despesa en el compte de reparacions i conservació 
de l’immobilitzat, l’import total de les obligacions reconegudes netes imputades a 
l’article 67 i al concepte 681 del capítol d’inversions, per import de 3.079.020 euros. En 
conseqüència, aquests costs no són inventariats. 

La despesa total registrada en el compte "Reparacions i conservació" de l’immobilitzat 
ha pujat, en l’exercici de 2006, a 6.742.473 euros. 

5.6 Registre d’inversions i inventari de béns 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha revisat una mostra significativa de les 
obligacions reconegudes, segons el següent detall per articles, amb les xifres 
expressades en euros: 
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Articles Nombre 
operacions 

Obligacions 
reconegudes

% sobre l’import 
total d’obligacions 

62 Edificis i d’altres construccions 12 13.602.844 76% 

64 En mobiliari i estris 8 1.079.188 22% 

65 Equips per a processos d’inform. 6 292.175 7% 

66 Maquin., utillatge i d’altre immob. 16 990.245 16% 

67 Conserv., repos. i reparació 7 932.691 31% 

TOTAL 49 16.897.143 37% 

Quadre 39 
 

La mostra s’ha realitzat entre el total de les obligacions reconegudes llevat de les 
registrades en l’article 68 “Investigació, estudis i projectes en curs” de la classificació 
funcional d’investigació científica, tècnica i aplicada. 

En l’exercici de 2006, igual que els exercicis anteriors, l’Impost sobre el Valor Afegit 
suportat s’ha registrat com a major obligació reconeguda i com a major cost de la 
inversió. No obstant això, en la declaració mensual d’IVA corresponent al mes de 
novembre de 2006, la Universitat va incloure una part de l’impost suportat en els anys 
2002 a 2005, per un import de 9.683.155 euros. 

En l’exercici de 2007, l’impost suportat corresponent al sector diferenciat 
d’investigació s’està deduint al 100%, mentre que al corresponent al sector de 
l’ensenyament o el comú a tots dos sectors, se li està aplicant la corresponent prorrata. 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.3 de l’informe, 
s’han manifestat determinades circumstàncies que sense afectar de forma significativa 
l’adequació dels comptes fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació, o 
sense tenir la classificació d’incompliments rellevants de les normes jurídiques, han de 
ser tingudes en compte i posades en pràctica per part de la Universitat. 

- En el 23% de les operacions analitzades en la mostra dels articles 64, 65 i 66, 
l’acta de recepció positiva de la mercaderia es realitza passats més de dos mesos 
des de la data de la factura, sense que no hi consten les raons de la demora, per 
la qual cosa el pagament es realitza amb un cert retard. 

- En la mostra de l’article 64 es van detectar dues operacions corresponents a 
factures de l’exercici anterior. Segons la norma 2.2 de funcionament del 
pressupost, totes dues comptaven amb l’autorització prèvia del rector per 
aplicar-se als crèdits de l’exercici de 2006. 

 En aquest sentit s’ha comprovat que les relacions signades pel rector, per les 
quals s’autoritza la imputació als crèdits de l’exercici en vigor de despeses 
efectuades en exercicis anteriors, no estan adequadament sistematitzades i això 
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ha impossibilitat de conèixer l’import total de les obligacions reconegudes en el 
capítol d’inversions en l’exercici de 2006, corresponents a despeses efectuades 
en l’exercici anterior. 

- S’ha comprovat la manca d’intervenció prèvia pel servei de fiscalització de les 
despeses derivades d’adquisicions intracomunitàries i pagaments a l’estranger. 
L’import de les obligacions reconegudes per aquestes operacions en el capítol 
d’inversions en l’exercici de 2006 s’eleva, si més no, a 1.382.288 euros. 

 D’altra banda, en dues de les operacions analitzades corresponents a aquestes 
modalitats, el pagament es produeix amb anterioritat al registre comptable de 
reconeixement de l’obligació. 

- En els documents comptables de reconeixement de les obligacions no consta la 
identitat del responsable de l’oficina gestora que signa el document. 

La Universitat disposa d’un inventari de factures registrades en l’immobilitzat la 
comptabilitat de les quals porta el servei de comptabilitat mitjançant dues aplicacions 
informàtiques diferents; una en la qual es recullen els elements comptabilitzats fins a 
l’any 2002, i una altra en la qual es recull la resta, així com un registre de propietats, la 
comptabilitat de les quals efectua l’oficina del secretari general. 

Hem comprovat que, amb caràcter mensual, es contrasta aquest inventari amb la 
comptabilitat, tant en les seues xifres de cost i amortització acumulada, com en els seus 
moviments d’altes i baixes. 

En relació amb l’anàlisi realitzada en l’inventari, s’han posat de manifest determinades 
circumstàncies que han de ser tingudes en compte per part de la Universitat per una 
millor gestió i control d’aquest inventari: 

- L’inventari de la Universitat és un desglossament per factures que no separa els 
elements de distintes característiques que, si pertoca, poden compondre-les. 
S’ha observat que al temps d’incórrer en costs de reposició i conservació no 
s’analitza si cal donar de baixa de l’immobilitzat els elements que, si pertoca, 
s’hagen substituït. 

- La Universitat no realitza un manteniment periòdic d’aquest inventari en el 
sentit que, des de l’any 2002, no s’han realitzat recomptes físics periòdics i 
selectius en les seues oficines gestores, a fi de verificar l’existència dels seus 
elements el seu estat, determinant aquells que es troben obsolets o no utilitzats. 

- No existeix un arxiu específic amb les factures d’immobilitzat, sinó que 
aquestes factures segueixen el procés comú per a l’arxiu de la documentació 
comptable. 

En relació amb la situació jurídica de les nombroses finques registrades en les quals 
s’ubiquen els edificis i instal·lacions de la Universitat, s’estan efectuant les gestions per 
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a inscriure a nom de la Universitat, en el Registre de la Propietat, aquelles parcel·les 
que no ho estan, així com per a agrupar-les, si pertocava. Hem comprovat, però, que en 
nombrosos supòsits està pendent d’efectuar-se la declaració d’obra nova dels edificis. 

5.7 Aspectes generals de la fiscalització de la contractació administrativa 

Un resum dels contractes iniciats per la Universitat en l’exercici de 2006, distingint per 
tipus de contractes i modalitats de contractació, és el següent: 

 

Import Expedients 
Tipus de contractes  Modalitat d’adjudicació 

Euros % Nombre % 

  Concurs 96.707.093 99,4% 11 68,8% 

Obres Procediment negociat 631.457 0,6% 5 31,2% 

  Subtotal 97.338.550 100,0% 16 100,0% 

  Concurs 2.136.567 66,1% 41 61,2% 

Subministraments Procediment negociat 1.098.159 33,9% 26 38,8% 

  Subtotal 3.234.726 100,0% 67 100,0% 

  Concurs 9.133.025 90,6% 7 30,4% 

Consul. i assist. i serv. Procediment negociat 943.221 9,4% 16 69,6% 

  Subtotal 10.076.246 100,0% 23 100,0% 

  Concurs 9.000 100,0% 1 100,0% 

Gestió de serv. públ. Procediment negociat - - -  -  

  Subtotal 9.000 100,0% 1 100,0% 

TOTAL 110.658.522   107   

Quadre 40 
 

Hem de remarcar que en l’apartat 2.6 de la memòria dels comptes anuals de la 
Universitat es detalla la informació obligatòria sobre la contractació administrativa que 
ve regulada en la normativa comptable d’aplicació. D’altra banda, la memòria 
d’activitats del servei de fiscalització corresponent a l’exercici de 2006, indica que la 
totalitat dels expedients que conformen el quadre anterior van ser fiscalitzats. 

La fiscalització de l’àrea de contractació s’ha realitzat mitjançant la revisió d’una 
mostra dels expedients de contractació tramitats i vigents en l’exercici de 2006, que han 
sigut seleccionats d’acord amb la informació facilitada per la Universitat i amb la 
declaració anual d’operacions amb terceres persones. 

En aquest sentit, s’ha comprovat que la Universitat, en compliment del que disposa 
l’article 57.1 de la LCAP, remet a la Sindicatura de Comptes la informació sobre els 
contractes d’elevada quantia que es formalitzen, si bé no remet les seues pròrrogues, 
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modificacions o variacions de termini i extinció, incomplint els que disposa l’article 
57.2 de la LCAP. 

Cal remarcar que la Universitat té un registre públic de contractes. Aquesta informació, 
però, no és remesa a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, com tampoc no es remet a la Junta de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, incomplint-se la finalitat d’estadística establida en els 
articles 58, 93 i 118 de la LCAP, i d’informació per a l’Administració Tributària 
establida en l’article 117 del RCAP. 

En el marc de les tasques de fiscalització realitzades es van observar errors en la 
confecció de la declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347, 
corresponent a l’exercici de 2006 i anteriors. Cal remarcar que els errors han sigut 
reparats per la Universitat. 

El detall de la mostra analitzada, amb indicació del nombre d’expedients atorgat per la 
Universitat, l’objecte del contracte i l’import d’adjudicació, amb les xifres expressades 
en euros, és el següent: 
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 CONTRACTES D’OBRES  

Núm. exp. Objecte Import 
adjudicació 

30/01/O Edifici ADE, Cartografia i instituts d’investigació 16.466.591

02/VP/O/13 Reforma i ampliació de l’antiga fàbrica de Carbonell per a seu 
de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi 8.231.672

MY06/VIM/O/19 Centre de Tecnologia Nanofotònica 9.665.554

MY06/VIM/O/21 Edifici Investigació i Desenvolupament 5 fase III, de la Ciutat 
Politècnica de la Innovació 24.510.237

MY06/VIM/O/70 Edifici Biblioteca, aparcament i urbanització de l’entorn de la 
Escola Politècnica Superior de Gandia 9.382.104

 

 CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS  

Núm. exp. Objecte Import 
adjudicació 

MY06/26500/S/2 Sistema de captació d’imatges d’alta velocitat amb càmeres 120.640

MY06/IBMCP/S/12 Sistema de cromatografia líquida - espectrometria de massa de 
quadrupol i temps de vol 279.500

MY06/10300/S/13 75 ordinadors personals 38.025

MY06/00302/S/26 Edició Agenda UPV 2006-07 93.374

MY06/00603/S/31 Revistes electròniques Science Direct 272.023

MY06/DRIAS/S/86 Impressió i enquadernació del llibre d’obra gràfica de la UPV 28.900

CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS SERVEIS 

 

Núm. exp. Objecte Import 
adjudicació 

MY06/VICU/C/11 Fosa escultura de Joan Riera Ferrari 36.600

MY06/ASIC/C/28 Desenvolupament del sistema integrat de gestió de biblioteca, 
CORAL 2 96.000

MY06/00801/C/57 Servei de promoció i gestió per a la cooperació en projectes 
formatius i d’assistència tecnològica a l’Argentina 40.230

MY06/VIM/C/69 Direcció d’obres de l’edifici Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior de Gandia 483.985

MY06/VIM/C/80 Manteniment i conservació de les instal·lacions de protecció 
contra incendis 255.939

Quadre 41 
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En relació a la fiscalització específica de l’àrea de contractació hem de ressaltar que la 
revisió efectuada s’ha vist dificultada, en la mesura que no hem tingut accés als 
expedients originaris i modificats corresponents a la redacció del projecte i a la direcció 
de les obres licitades en els expedients 30/01/O i 02/VP/O/13 seleccionats en la mostra. 
La Universitat ha informat que no pot facilitar els esmentats expedients en no haver 
sigut localitzats per l’empresa que gestiona la documentació d’exercicis anteriors. 

Hem de remarcar que la circumstància anterior ha comportat una limitació en el 
desenvolupament de la funció fiscalitzadora que realitza la Sindicatura de Comptes, en 
la mesura que l’article 10.1 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, disposa que la Institució 
pot accedir a tots els expedients i documents relatius a la gestió del sector públic 
valencià. 

Altrament, interessa remarcar que en la memòria d’activitats del servei de fiscalització 
corresponent a l’exercici de 2006, s’indica que com a conseqüència de la fiscalització 
prèvia de les despeses, només l’1% de les operacions reparades, en concret setanta-dues 
operacions, ho van ser per vulneracions relatives als preceptes de la legislació sobre 
contractació administrativa que defineixen el contracte menor per raó de la quantia i 
fraccionament de la despesa. 

En els següents apartats recollim una sèrie de consideracions, observacions i 
recomanacions, per a cada tipus de contracte, que tot i no tenir la qualificació 
d’incompliments rellevants de les normes jurídiques que regulen la contractació 
administrativa en la Universitat, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per 
part dels seus òrgans responsables. 

5.8 Fiscalització dels contractes d’obres 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades a l’inici de 
cadascun dels expedients de contractació examinats, hem de remarcar que no s’ha posat 
de manifest cap circumstància que interesse ressaltar. 

Hem de remarcar, però, que la Universitat no efectua l’anunci indicatiu de les obres que 
projecta efectuar en un període de dotze mesos, als efectes de publicitat en l’àmbit de la 
Comunitat Europea, com disposa l’article 135 de la LCAP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes permet posat de manifest les següents 
circumstàncies: 

-  En el plec de clàusules administratives particulars, el model del qual va ser 
informat favorablement l’abril de 2003 pel Servei Jurídic, als criteris de 
valoració distints a l’oferta econòmica, que ponderen un 70% sobre la valoració 
final, se’ls atribueix una denominació i una puntuació total, però no s’especifica 
en què consisteixen exactament, ni en funció de què es van a atorgar les 
puntuacions concretes per a cada oferta presentada. 
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 En la revisió efectuada en els expedients MY06/VIM/O/19, MY06/VIM/O/21 i 
MY06/VIM/O/70, s’ha pogut comprovar que els dits criteris “Coneixement del 
projecte”, “Programa de construcció”, “Qualitat” i “Termini d’execució”, han 
quedat fixats en l’informe tècnic de valoració, i que cada criteri d’adjudicació es 
desglossa en uns altres conceptes que són avaluables individualment, i que la 
seua suma compon la puntuació final de cada criteri. 

- Hem observat que alguns del conceptes que s’inclouen en els criteris 
denominats “Qualitat” i “Programa de construcció” valoren l’experiència del 
licitador. 

- En els expedients MY06/VIM/O/19, MY06/VIM/O/21 i MY06/VIM/O/70, en 
les actes de les sessions celebrades per la mesa de contractació, tant per a la 
revisió de documentació administrativa com per a l’obertura d’oferta econòmica 
i de la proposta d’adjudicació, es constata la no assistència d’un dels vocals de 
la mesa, el designat com a corresponent al departament jurídic, sense deixar 
constància en l’expedient de les raons de la dita absència. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels contractes 
formalitzats en els expedients analitzats, convé posar de manifest les següents 
circumstàncies: 

- En maig de 2004 el rector de la Universitat aprova un projecte modificat de 
l’obra corresponent a l’expedient 30/01/O per import de 3.293.318,15 euros, 
que representa un increment d’un 20% sobre el seu preu d’adjudicació, i se 
subscriu el contracte modificat amb l’adjudicatari el 9 de novembre de 2004. 

En una revisió realitzada sobre el projecte modificat, s’ha comprovat que la 
modificació més significativa en termes monetaris és la corresponent al capítol 
7 del projecte d’execució material “Revestiments”, que constitueix un 52% del 
modificat del projecte d’execució material, i que aquesta es deu, segons la 
memòria del projecte reformat, a la substitució d’un material de construcció 
previst inicialment. No obstant l’anterior, en la dita memòria justificativa no 
s’exposen les raons d’interès públic que motiven aquesta alteració, ni es detallen 
les necessitats noves o causes imprevistes que la justifiquen com prescriuen els 
articles 101.1 i 101.3.a) de la LCAP. 

Addicionalment hem pogut verificar l’emissió de certificacions d’obra que 
contenen partides incloses en la modificació, però amb la singularitat que 
aquestes certificacions s’han expedit set mesos abans de la redacció i aprovació 
del projecte modificat. 

- Les certificacions d’obra números 18, 19 i 20, corresponents als darrers mesos 
de 2003 de l’expedient 30/01/O, no estan subscrites pel l’arquitecte director 
d’obra, constant-hi únicament les signatures de l’aparellador i de l’adjudicatari 
de l’obra. 
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 Hem comprovat que el professional encarregat de la redacció del projecte i 
direcció d’obra originals és diferent a l’encarregat del projecte modificat, els 
expedients d’adjudicació dels quals no han sigut facilitats, com indiquem en 
l’apartat 5.7 de l’informe. 

 En aquest sentit hem comprovat que la Universitat ha reconegut obligacions a 
favor del nou arquitecte, en concepte de redacció del projecte reformat i direcció 
d’obra per un import total de 313.750 euros. D’altra banda, hem comprovat que 
aquest import ha quedat dividit en registres comptables/factures que 
individualment no superen el límit de contractació menor. 

- L’acta de recepció de l’obra de l’expedient 30/01/O s’estén de conformitat el 
dia 16 de desembre de 2004, el mateix mes en què el director facultatiu de 
l’obra, el representant de la Universitat i el contractista subscriuen un estat de 
liquidació de l’obra per un saldo total de 2.614.211,28 euros. D’aquest import, 
1.646.659,09 euros correspon a un excés d’obra executada i coincideix 
exactament amb el 10% del preu primitiu del contracte, i la resta a la revisió de 
preus corresponent. 

 Hem comprovat que el dia 6 d’octubre de 2006 s’aprova una certificació final 
d’obra pel saldo de la liquidació obtinguda, que es reconeix comptablement i es 
paga el mes de desembre de 2006. Podem indicar que la LCAP determina un 
procés invers, és a dir, primer s’hauria d’aprovar una certificació final després 
de rebre l’obra; mentre que en quinze dies abans del venciment del termini de 
garantia s’hauria de liquidar el contracte d’obra. 

- Per últim, també en relació amb l’expedient 30/01/O, convé ressenyar que, a la 
data de realització del treball de fiscalització i havent transcorregut el termini de 
garantia d’un any estipulat en el plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte, encara no han tornat al contractista la fiança definitiva 
(la quantia total de la qual, incloent-hi la part del reformat, puja a 790.396,36 
euros), i no hi ha sigut justificat en l’expedient. 

- L’obra corresponent a l’expedient 02/VP/O/13 va patir dues modificacions al 
llarg de la seua execució, la primera en l’any 2005 pel 20% sobre el preu 
original del contracte, i la segona en l’any 2006 pel 26% sobre el preu corregit 
per la primera modificació. 

 En relació al segon modificat cal remarcar que la Universitat no ha sol·licitat 
l’emissió de l’informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que és hi preceptiu, segons que indica l’article 59.3.b) de la LCAP, 
tenint en compte els imports del contracte primitiu i de les modificacions 
acumulades. 

 El contracte modificat, formalitzat el mes de juny de 2006, no ha sigut remès a 
la Sindicatura de Comptes amb la qual cosa s’incompleix el que disposa l’article 
57.2 del TRLCAP. 
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- En els expedients MY06/VIM/O/19, MY06/VIM/O/21 i MY06/VIM/O/70, no 
consta que l’autoritat municipal haja concedit la llicència d’obres sol·licitada. 

Com a conclusió d’aquest apartat en el qual s’han fiscalitzat diversos expedients de 
contractació d’obres de la Universitat vigents en l’exercici de 2006 cal remarcar que la 
Universitat, en la tramitació de l’expedient 30/01/O, ha comès incompliments de 
diversos preceptes rellevants de la LCAP que no s’haurien de produir en exercicis 
futurs. 

5.9 Fiscalització dels contractes de subministraments 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar la Universitat a 
l'inici dels expedients de contractació de subministraments, convé manifestar les 
següents circumstàncies: 

- La Universitat no efectua l’anunci indicatiu dels subministraments que projecten 
celebrar-se en un període de 12 mesos, als efectes de la publicitat en l’àmbit de 
la Comunitat Europea segons que disposa l’article 177 de la LCAP. 

- L’objecte del contracte corresponent a l’expedient MY06/00603/S/31 és el dret 
d’accés, en format exclusivament electrònic, a les revistes electròniques 
“Freedom collection” de Science Direct, segons les condicions de la llicència 
d’ús amb el seu editor. Tanmateix, des de l’inici de la tramitació de l’expedient, 
s’ha considerat que l’objecte del contracte era la compra de les indicades 
revistes. 

 Aquest contracte té el seu origen en un conveni de col·laboració entre les cinc 
Universitats Públiques de la Comunitat i unes altres quatre universitats 
públiques, formalitzat el mes de desembre de 2005, pel qual van acordar 
efectuar una subscripció de forma consorciada i per al període 2006-2010. 
L’import de la despesa per al conjunt de les Universitats Públiques valencianes 
s’eleva a 8.226.399 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, dels 
quals 1.555.980 euros corresponen a la Universitat. 

 Hem comprovat que el contracte de llicència d’ús va entrar en vigor l’1 de gener 
de 2006 i termina el 31 de desembre de 2010. Malgrat aquest fet, l’inici de 
l’expedient es va produir el mes de maig de 2006 i només es va licitar per a 
l’anualitat de l’exercici de 2006 per import de 272.023 euros, en comptes de per 
a tota la duració real de l’objecte del contracte. En l’exercici de 2007 s’ha licitat 
un contracte de subministraments per als quatre anys restants. Finalment, aquest 
contracte va ser licitat sense incloure-hi l’Impost sobre el Valor Afegit, amb la 
qual cosa es va incomplir l’article 77 de la LCAP. 

En relació als procediments de selecció dels adjudicataris desenvolupats en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes, permet manifestar la 
següent circumstància que convé remarcar: 
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- No s’ha produït la publicació de l’adjudicació del contracte corresponent a 
l’expedient MY06/IBMCP/S/12, que per la seua quantia sí que es va haver 
d’efectuar, segons que estableixen els articles 93.2 i 177.2 de la LCAP. 

- L’expedient MY06/00603/S/31 no contenia la llicència d’ús pactada, el 
contingut del la qual és essencial per a determinar la definició de l’objecte del 
contracte i el seu registre comptable. 

En relació a l’execució i registre comptable en l’exercici de 2006 dels contractes 
formalitzats en els diversos expedients de contractació analitzats, s’han posat de 
manifest els següents fets: 

- L’expedient MY06/00603/S/31 s’ha registrat en el capítol VI del pressupost, 
com a adquisició de fons bibliogràfics, dins de l’article 66, i en la comptabilitat 
financera com un immobilitzat material, en concepte també de fons bibliogràfic. 
La Universitat segueix el criteri de no amortitzar anualment els imports 
registrats en fons bibliogràfics. D’acord amb el contingut de la llicència d’ús i la 
normativa comptable d’aplicació l’expedient s’hauria d’haver registrat com una 
despesa corrent. 

- En els subministraments corresponents a la meitat dels expedients fiscalitzats, 
concretament en els expedients MY06/IBMCP/S/12, MY06/10300/S/13 i 
MY06/00302/S/26, l’acta de recepció de conformitat de la mercaderia es 
produeix en un termini superior a un mes des de la data de factura, i en 
l’expedient MY06/00603/S/31 no hi ha acta de recepció. 

5.10 Fiscalització dels contractes de consultories, assistència i dels serveis 

Pel que fa a les actuacions administratives prèvies que ha de realitzar la Universitat, a 
l’inici dels expedients de contractació d’aquests tipus de contractes, convé manifestar 
les següents circumstàncies: 

- L’expedient MY06/00801/C/57 s’ha tramitat pel procediment negociat sense 
publicitat per considerar que es produeix el supòsit establit en l’article 210 b) de 
la LCAP. En aquest sentit, hem d’assenyalar que l’objecte contractual no permet 
la utilització de l’esmentat precepte legal, en la mesura que no concorren raons 
tècniques o artístiques que permeten adjudicar a un únic empresari. 

 Cal observar, d’altra banda, que l’acta de la mesa de contractació que revisa la 
documentació administrativa, l’informe tècnic favorable per a la contractació de 
l’empresari, la resolució de l’adjudicació definitiva, la notificació a 
l’adjudicatari i el contracte són tots documents subscrits en la mateixa data. 

Malgrat que l’adjudicatari és una persona física d’un estat no comunitari, en 
l’expedient no consta l’informe sobre reciprocitat de la respectiva Missió 
Diplomàtica Permanent Espanyola segons que indica l’article 23.1 de la LCAP, 
com tampoc la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció espanyola i renuncia al 
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fur jurisdiccional estranger, amb ocasió de les incidències que pogueren sorgir 
del contracte, com assenyala l’article 79.2.d) de la LCAP. 

- En l’expedient MY06/VICU/C/11, la Universitat la qualificat erròniament la 
naturalesa del contracte atorgant-li la denominació i aplicant-hi les disposicions 
relatives al contracte de serveis. En aquest sentit, hem d’indicar que d’acord 
amb l’article 171 de la LCAP, l’adquisició de productes i de béns mobles es 
considerarà un contracte de subministraments, per la qual cosa s’hauria d’haver 
observat la normativa aplicable a la dita qualificació jurídica continguda en el 
títol III de al LCAP. 

 D’altra banda, no consta en aquest expedient la justificació o la necessitat de la 
contractació per part de l’òrgan de contractació, ni un informe raonat del centre 
gestor proponent exposant-hi les necessitats de la prestació objecte del 
contracte, com prescriu l’article 73.1 i 2 del RCAP. 

- En l’expedient MY06/VIM/C/69 no s’ha efectuat la publicitat de la licitació ni 
la del resultat de l’adjudicació del contracte en el DOCE ni en el BOE, quan 
això li pertocava com assenyalen els articles 93.2, 203 i 204 de la LCAP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes posa de manifest les següents 
circumstàncies: 

- Hem comprovat que en els expedients MY06/VIM/C/80 i MY06/VIM/C/69 es 
va incloure l’experiència amb sengles percentatges del 30% i del 25%, entre el 
criteris recollits en el plec de clàusules administratives particulars per a la 
valoració de les ofertes, quan aquesta és una circumstància per a acreditar la 
solvència tècnica i professional. 

- En l’expedient MY06/VIM/C/69, en les actes de les sessions celebrades per la 
mesa de contractació, tant per a la revisió de documentació administrativa, com 
per a l’obertura d’oferta econòmica i la de la proposta d’adjudicació, es constata 
la no assistència d’un dels vocals de la mesa, el designat com a corresponent al 
departament jurídic, i no hi ha cap document que en justifique aquesta absència. 

5.11 Compliment de les recomanacions d’exercicis anteriors 

En la fiscalització realitzada a la gestió econòmica i financera de l’exercici de 2006, 
hem analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, per part de la Universitat 
Politècnica de València, de les recomanacions recollides en els informes de 
fiscalització dels comptes anuals corresponents a exercicis anteriors. 

Mitjançant un escrit del síndic major de comptes de data 1 de febrer de 2007, es va 
remetre al rector de la Universitat l’informe de fiscalització de l’exercici de 2005, 
alhora que se sol·licitava que la Universitat comunicara a la Sindicatura de Comptes les 
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mesures adoptades, o que d’ara endavant se n’adoptaren, respecte a les incidències 
assenyalades en el dit informe. 

Responent la dita petició, reiterada al gerent de la Universitat mitjançant escrit del 
síndic major de comptes de data 26 d’abril de 2007, el gerent ha informat sobre les 
mesures adoptades o en curs d’adopció en relació amb les recomanacions del dit 
informe. 

Del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 2006, 
interessa destacar que la Universitat ha adoptat les mesures adients per a implantar gran 
part de les recomanacions efectuades. Tot seguit, però, detallem les recomanacions 
d’exercicis anteriors que continuen pendents de ser implantades i que, en conseqüència, 
reiterem en aquest informe: 

- En els comptes anuals s’ha d’integrar la memòria a què es refereix el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

- La Universitat s’ha d’ajustar al Pla General de Comptabilitat en la confecció 
dels diferents estats comptables que s’integren en els comptes anuals. En aquest 
sentit, el resultat pressupostari ha de contenir informació respecte a crèdits 
gastats amb romanent de tresoreria i desviacions de finançament; alhora que el 
romanent de tresoreria ha de tenir en compte els saldos de dubtós cobrament. 

- En la comptabilitat dels drets per transferències corrents la Universitat s’ha 
d’atenir al que preveu la Instrucció i el Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat Valenciana, en el sentit que s’han de reconèixer quan es perceba 
el cobrament o es conega de forma certa que l’ens concedent de la subvenció 
haja dictat l’acte de reconeixement de la correlativa obligació, i imputar-les a 
l’exercici pressupostari a què corresponguen. 

- Convé que la Universitat duga a cap una revisió del contingut i aplicació de la 
normativa interna que regula la gestió dels contractes d’investigació. Pel que fa 
a la gestió dels contractes d’investigació la Universitat ha d’adoptar quantes 
mesures calguen per a assegurar una adequada documentació i comptabilitat, 
així com un control efectiu de les beques concedides en el marc d’aquests 
contractes d’investigació. 

5.12 Recomanacions de la fiscalització de l’exercici de 2006 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat corresponents a l’exercici de 2006, i amb independència de les 
recomanacions formulades en l’apartat 5.11 de l’Informe, s’ha vist la necessitat de 
formular determinades recomanacions, a fi que la gestió de l’Entitat s’ajuste, en major 
mesura, a la normativa jurídica d’aplicació, i a fi d’aconseguir una gestió més eficient i 
econòmica. 

- 75 - 



Universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2006 

En relació amb el control formal dels comptes anuals i l’anàlisi dels diversos 
documents que les integren, considerem convenient formular les següents 
recomanacions: 

- La Universitat ha d’incorporar en la memòria dels comptes anuals els apartats 
exigits per la normativa comptable que tinguen contingut, especialment els 
relatius a la incorporació dels romanents de crèdit i a l’aplicació del romanent 
de tresoreria, així com millorar aquells que, segons que indiquen els apartats 5.1 
i 5.2 de l’informe, es presenten de forma incorrecta i incompleta, de forma que 
els comptes anuals expressen d’una manera més completa la seua imatge fidel. 

- En el moment de formalitzar el compte del resultat econòmic patrimonial la 
Universitat ha d’utilitzar el model que el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat preveu per a ens administratius, en lloc d’utilitzar el previst per 
a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o comercial, com expressa 
l’apartat 5.3 de l’Informe. 

- La Universitat ha de registrar en els comptes anuals les desviacions de 
finançament, de manera que el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i 
uns altres apartats corresponents de la memòria dels comptes anuals afectats, 
s’ajusten a la normativa comptable d’aplicació, segons que indiquen els apartats 
5.1 i 5.2 de l’Informe. 

En relació amb la fiscalització realitzada del capítol VI, “Inversions”, es considera 
convenient formular les següents recomanacions: 

- L’expedient de la modificació pressupostària corresponent a la incorporació dels 
romanents de crèdit de l’exercici anterior s’ha d’aprovar en el moment que es 
realitza i no amb posterioritat a la seua execució, com expressa l’apartat 5.5 de 
l’Informe. 

- La Universitat ha de corregir l’apartat modificacions de crèdit de la memòria 
dels comptes anuals, en el sentit de no incloure com una incorporació de 
romanents de crèdit el que és un altre tipus de modificació pressupostària, 
independentment que estiga finançada amb romanent de tresoreria, segons que 
indica l’apartat 5.5 de l’Informe. 

- Seria convenient que la Universitat incloguera en la circular on s’estableixen les 
instruccions de gestió del pressupost, una indicació en el sentit d’obligar que les 
actes de recepció positives efectuades transcorregut més d’un mes des de la data 
de la factura o des de la data de lliurament prevista en el contracte, incloguen les 
causes de la seua demora, segons que indica l’apartat 5.6 de l’Informe. 

- La Universitat ha de formalitzar una adequada base de dades en la qual es 
detallen els compromisos o obligacions de despesa d’exercicis anterior, 
autoritzats pel rector i aplicats al pressupost de l’any, de forma que siga possible 
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conèixer, si més no, per conceptes i òrgans gestors, el seu import, d’acord amb 
el que expressa l’apartat 5.6 de l’Informe. 

- La fiscalització prèvia del servei de fiscalització de la Universitat hauria 
d’incloure la corresponent als procediments especials de pagament a l’estranger 
i adquisicions intracomunitàries, segons que indica l’apartat 5.6 de l’Informe, i 
evitar que el pagament material s’efectue abans del reconeixement de 
l’obligació. 

- En les signatures dels documents comptables corresponents al reconeixement de 
l’obligació seria convenient incloure la identificació de la persona responsable 
de l’oficina gestora que els signa, en el sentit que expressa l’apartat 5.6 de 
l’Informe. 

- L’immobilitzat de la Universitat representa el 62% del total del seu actiu. Hi 
resulta d’especial importància portar i mantenir un inventari de béns on es 
desglossen els elements que el componen i que permeta verificar la seua 
existència i el seu estat. En aquest sentit seria convenient efectuar un canvi en el 
sistema de control d’inventaris, amb la consegüent aprovació d’una normativa 
interna específica. Aquesta recomanació es fonamentaria en l’anàlisi recollida 
en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

- La Universitat ha d’incloure en la normativa interna l’obligació de revisar que 
no hi haja duplicacions de costos comptabilitzats quan es produeixen despeses 
en l’article 67, “Conservació, reposició i reparació”, i controlar si cal eliminar 
dels comptes de l’immobilitzat el valor net comptable d’algun bé existent, 
d’acord amb el que indiquem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

- A fi de millorar la protecció dels béns immobles, la Universitat hauria de 
realitzar les gestions adients per a procedir a la declaració d’obra nova dels 
edificis que n’és titular, com indica l’apartat 5.6 de l’Informe. 

En relació amb la fiscalització de la contractació administrativa, convé precisar les 
següents recomanacions: 

- Convé que la Universitat establisca uns procediments i controls adequats que 
asseguren la formalització correcta del model 347, que es presenta en l’Agència 
Tributària, com indica l’apartat 5.7 de l’Informe. 

- La Universitat ha de facilitar a la Sindicatura de Comptes tots aquells 
expedients de contractació i documents que li siguen sol·licitats per a la qual 
cosa ha d’articular uns mecanismes adequats de gestió i arxiu de les 
documentacions, a fi que no es produïsquen les circumstàncies referides en 
l’apartat 5.7 de l’Informe. 

- La Universitat hauria de subscriure el corresponent conveni amb qualsevol dels 
organismes públics encarregats de portar el registre de contractes, de forma que 
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aquests contractes constaren, adequadament registrats als efectes estadístics i 
d’informació per a la Hisenda Pública prevists en la normativa vigent, com 
detalla l’apartat 5.7 de l’Informe. 

- En compliment de l’article 57.2 de la LCAP la Universitat ha de remetre a la 
Sindicatura de Comptes les modificacions, pròrrogues o variacions de termini i 
extinció dels contractes celebrats d’elevada quantia referits en l’article 57.1 de 
la LCAP, com indica l’apartat 5.8 i 5.9 de l’Informe. 

- La Universitat hauria de valorar la conveniència de remetre anualment a 
l’oficina de publicacions oficials de la Unió Europea, l’anunci indicatiu relatiu 
als contractes d’obra i de subministraments que tinguen projectats celebrar en 
els pròxims 12 mesos, segon indiquen els apartats 5.8 i 5.9 de l’Informe. 

- En els contractes d’obres s’han de clarificar els conceptes dels criteris de 
valoració en el plec de clàusules administratives particulars, i incloure’ls en el 
plec tipus a fi que compten, si pertoca, amb l’informe favorable del servei 
jurídic, segon que s’indica en l’apartat 5.8 de l’Informe. Alternativament, en el 
supòsit que els criteris d’adjudicació aprovats no siguen idèntics en tots els 
expedients d’obres, l’aprovació d’eixos criteris requeriria l’emissió d’un 
informe jurídic singular. 

- L’experiència de l’empresari forma part de la seua solvència, ja tinguda en 
compte en una fase anterior de la licitació, ja que resulta un requisit 
imprescindible per a contractar amb l’Administració. Per aquest motiu no s’ha 
d’incloure entre els criteris puntuables per a determinar la millor oferta, com ha 
succeït en 5 dels expedients analitzats, com s’indica en els apartats, 5.8 i 5.10 de 
l’Informe. 

- La Universitat ha d’adoptar les mesures adequades per a evitar la manca 
d’assistència generalitzada del vocal de la mesa de contractació corresponent a 
l’assessorament jurídic del rector, en els contractes d’obra i en els contractes de 
consultoria i assistència tècnica a fi d’atendre les raons per les quals l’article 
81.1 de la LCAP considera el seu nomenament com a necessari, segons que es 
detalla en els apartats 5.8 i 5.10 de l’Informe. 

- És imprescindible que la Universitat complisca el que disposen els articles 
101.1 i 101.3.a) de la LCAP de manera que, sempre s’introduïsquen 
modificacions en els contractes perfeccionats, es justifiquen adequadament 
quines han sigut les necessitats noves o les causes imprevistes mitjançant la 
corresponent memòria explicativa del director facultatiu de l’obra, segons que 
s’indica en l’apartat 5.8 de l’Informe. 

- En l’expedient 30/01/O, segons indica l’apartat 5.8 de l’Informe, podem 
recomanar que procedisquen a la devolució de la fiança, o bé que justifique les 
causes de la seua retenció de forma que, una vegada analitzades les 
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circumstàncies concurrents, procedisquen, si això fóra viable, a la rescissió 
contractual i la seua incautació. 

- Quan es produïsca una modificació d’obres, la quantia de les quals siga igual o 
superior al 20% del preu primitiu de contracte, i aquest preu siga d’una quantia 
igual o superior a 6.010.121 euros, la Universitat haurà de complir amb l’article 
59.3.b) de la LCAP, demanant el preceptiu informe del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, segons que s’indica en l’apartat 5.8 de 
l’Informe. 

- En relació a les adquisicions de revisten en format electrònic, recomanem que la 
Universitat realitze una anàlisi dels termes pactats en els contractes d’aquest 
tipus, així com que en revisen uns altres de ja celebrats, a fi d’efectuar la seua 
imputació al Pressupost i a la comptabilitat financera, segons que s’indica en 
l’apartat 5.9 de l’Informe. 

- Com indiquem en l’apartat 5.10 de l’Informe, la Universitat ha d’evitar que es 
produïsquen tramitacions com ara les corresponents a un dels expedients que 
s’hi recullen, on s’hauria de promoure una efectiva garantia dels principis 
contractuals de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, prescrits en 
l’article 11 de la LCAP. 

- En la gestió dels expedients de contractació la Universitat haurà d’establir els 
controls necessaris per a evitar la manca de publicació de la licitació o de 
l’adjudicació, observada en dos dels expedients analitzats, com indiquem en els 
apartats 5.9 i 5.10 de l’Informe. 
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6. UNIVERSITAT D’ALACANT 

6.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat d’Alacant (Universitat) de l’exercici de 2006 van 
ser aprovats pel Consell Social el dia 11 de juliol de 2007, previ acord del Consell de 
Govern del dia 27 d’abril. Els comptes van ser tramesos a la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència en el mes de juliol de 2007 i a la Intervenció General en data 3 
d’abril del dit any, amb anterioritat a la seua aprovació per part del Consell Social. 

Els indicats comptes han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General, en data 29 de juny de 2007, íntegrament en format electrònic, 
juntament amb l’informe d’auditoria realitzat amb la col·laboració d’una firma privada 
d’auditoria. Aquest informe és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de 
la Llei 15/2005, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2006. 

Com podem apreciar, els comptes anuals de la Universitat no es van aprovar abans del 
30 de juny de 2007, incomplint els que disposen els articles 48 i 218.2 dels Estatuts de 
la Universitat, que estableixen la seua aprovació pel Consell Social amb caràcter previ 
al tràmit de rendició de comptes a què es refereixen els articles 81 i 84 de la LOU. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han posat de manifest fets que afecten significativament la formulació, 
aprovació i rendició dels seus comptes anuals i l’aprovació i presentació del Pressupost 
de conformitat amb la normativa d’aplicació. 

Cal significar, no obstant, que els comptes anuals de les tres entitats participades 
majoritàriament per la Universitat no van ser remesos a la Intervenció General, per la 
qual cosa tampoc no ho van ser a la Sindicatura de Comptes, incomplint el que disposa 
l’article 84 de la LOU. A més a més, hi ha un cas d’un compte que tampoc no figura 
aprovat pel Consell Social de la Universitat. 

La memòria que forma part dels comptes anuals, d’altra banda, no recull tota la 
informació exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en no incloure un total de vint apartats que hi haurien d’integrar-se, entre 
els quals podem destacar els referits a l’aplicació del romanent de tresoreria i les 
despeses amb finançament afectat. 

Hem comprovat que en el resultat pressupostari que figura en l’apartat C.4 de l’estat de 
liquidació del pressupost no figuren els ajusts als crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria ni les desviacions de finançament, i que en el romanent de 
tresoreria que figura en l’apartat D.3.1) de la memòria no es fa distinció entre el 
romanent de tresoreria afectat i no afectat. No obstant això, la dita informació sí que 
figura en un annex a la memòria dels comptes anuals, per la qual cosa els dits comptes 
presenten la informació de manera inadequada i inconsistent. 
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El pressupost de la Universitat per a l’exercici de 2006 va ser aprovat pel Consell 
Social el dia 9 de febrer de 2006, i no es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana fins al dia 13 de juny de 2006. Cal remarcar que, tot i que el pressupost no 
estava aprovat en la data d’inici de l’exercici, no es va adoptar la preceptiva resolució 
del rector, acordant la pròrroga del pressupost de l’exercici anterior, fins al moment en 
què es va produir l’esmentada aprovació pel Consell Social. La Universitat va optar per 
començar a aplicar el nou pressupost, tot i que no es trobava formalment aprovat. 

6.2 Anàlisi de l’estat d’execució del Pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recollim els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2006 i 2005, amb la variació experimentada: 

 
Capítols Pressupost inicial Variació 2006/05 

 2006 2005 Import  % 

III Taxes i d’altres ingressos 22.685.000 22.912.807 (227.807) (1%) 

IV Transferències corrents 126.889.658 114.286.016 12.603.642 11% 

V Ingressos patrimonials 740.000 635.000 105.000 17% 

VI Alienació inversions reals 0  0 0 - 

VII Transferències de capital 29.374.647 13.400.000 15.974.647 119% 

VIII Actius financers 0  42.830.040 (42.830.040) (100%) 

IX Passius financers 0  0 0 - 

Total ingressos 179.689.305 194.063.862 (14.374.557) (7%) 

I Despeses de personal 92.471.436 87.969.050 4.502.386 5% 

II Despeses de funcionament 25.090.000 23.749.055 1.340.945 6% 

III Despeses financers 6.756.165 7.081.345 (325.180) (5%) 

IV Transferències corrents 1.534.000 1.234.000 300.000 24% 

VI Inversions reals 53.193.645 73.419.588 (20.225.943) (28%) 

VII Transferències de capital 300.506 481.919 (181.413) (38%) 

VIII Actius financers 0  0 0 - 

IX Passius financers 343.553 128.905 214.648 167% 

Total despeses 179.689.305 194.063.862 (14.374.557) (7%) 

Quadre 42 
 

Hem d’observar que el pressupost inicial de la Universitat per a l’exercici de 2006 
comptava amb l’informe de la Direcció General d’Universitats i Formació Superior, de 
data 28 de desembre 2005. 
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El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2006, és el que recollim tot seguir, amb les xifres expressades en euros: 

 

Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 22.685.000 3.409.896 26.094.896 15% 

IV Transferències corrents 126.889.658 0 126.889.658 0% 

V Ingressos patrimonials 740.000 0 740.000 0% 

VI Alienació inversions 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 29.374.647 (13.981.734) 15.392.913 (48%) 

VIII Actius financers 0 67.178.362 67.178.362 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 179.689.305 56.606.524 236.295.829 32% 

I Despeses de personal 92.471.436 (585.000) 91.886.436 (1%) 

II Despeses de funcionament 25.090.000 (109.410) 24.980.590 0% 

III Despeses financeres 6.756.165 109.410 6.865.575 2% 

IV Transferències corrents 1.534.000 0 1.534.000 0% 

VI Inversions reals 53.193.645 57.191.524 110.385.169 108% 

VII Transferències capital 300.506 0 300.506 0% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 343.552 0 343.552 0% 

Total despeses 179.689.305 56.606.524 236.295.829 32% 

Quadre 43 
 

Com podem apreciar en les xifres recollides en el quadre anterior, les modificacions de 
crèdit realitzades durant l’exercici de 2006 ha determinat que el pressupost final de la 
Universitat s’ha incrementat en 56.606.524 euros, que representa un percentatge del 
32% respecte a l’aprovat inicialment. El pressupost definitiu s’eleva a la xifra de 
236.295.829 euros. La causa fonamental d’aquest significatiu increment ha sigut la 
incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria, que han 
afectat fonamentalment inversions reals. 

La liquidació de l’estat d’ingressos la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 26.094.896 27.413.074 25.778.050 1.635.024 105% 94%

Transferències corrents 126.889.658 128.235.978 75.855.084 52.380.895 101% 59%

Ingressos patrimonials 740.000 1.077.333 1.063.198 14.135 146% 99%

Alienació inversions 0 0 0 0 - -

Transferències de capital 15.392.913 15.392.913 15.392.913 0 100% 100%

Actius financers 67.178.362 0 0 0 0% -

Passius financers 0 509.410 509.410 0 - 100%

TOTAL 236.295.829 172.628.709 118.598.655 54.030.054 73% 69%

Quadre 44 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2006 s’eleva a 236.295.829 euros, 
amb uns drets reconeguts de 172.628.709 euros i cobraments per 118.598.655 euros, 
determinant uns graus d’execució i de realització del 73% i del 69%, respectivament. 
Sense considerar el capítol d’actius financers, en recollir l’aplicació del romanent de 
tresoreria de l’exercici anterior, el grau d’execució s’eleva al 102%. 

La liquidació de l’estat de despeses la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligac. 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 91.886.436 91.880.852 91.022.453 858.399 100% 99%

Despeses de funcionament 24.980.590 24.424.769 24.069.471 355.298 98% 99%

Despeses financeres 6.865.575 6.864.327 6.864.327 0 100% 100%

Transferències corrents 1.534.000 1.534.000 1.534.000 0 100% 100%

Inversions reals 110.385.169 38.154.786 37.361.543 793.243 35% 98%

Transferències de capital 300.506 300.506 300.506 0 100% 100%

Actius financers 0 0 0 0 - -

Passius financers 343.552 343.552 343.552 0 100% 100%

TOTAL 236.295.829 163.502.793 161.495.853 2.006.939 69% 99%

Quadre 45 
 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2006 puja a 236.295.828 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per import de 163.502.793 euros i s’han realitzat 
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pagaments per 161.495.793 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
69% i del 99%, respectivament. 

En el quadre següent recollim, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les variacions 
entre ambdós exercicis: 

 
CONCEPTES 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 172.119.299 173.238.795 (0,6%) 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 163.159.241 149.711.220 9,0% 

Drets reconeguts operacions actius financers - - - 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 8.960.058 23.527.575 (61,9%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 165.858 4.007.350 (95,9%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 9.125.916 27.534.924 (66,9%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 46.483.469 - - 

Desviacions de finançament positives (21.869.163) - - 

Desviacions de finançament negatives - - - 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  33.740.222 27.534.924 22,5% 

Quadre 46 
 

En l’anàlisi del resultat pressupostari de la Universitat s’ha comprovat que en l’exercici 
de 2006, per primera vegada, es reflecteixen els ajusts pels crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria, i les desviacions de finançament, d’acord amb el que estableix 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, amb l’excepció 
que s’explica en l’apartat 6.1 de l’Informe. 

Cal observar que el resultat pressupostari de l’exercici de 2006 ha sigut inferior al de 
l’exercici de 2005 en un percentatge del 61,1%. Al seu torn, el saldo pressupostari es 
veu disminuït en un 66,9%, com a conseqüència de la disminució de la variació neta 
dels passius financers en un 95,9%. 

El romanent de tresoreria de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i el 
càlcul de les variacions, el reflectim tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2006 2005 Variació 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 64.960.692 55.862.280 16,3% 
(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 54.030.054 48.475.511 11,5% 
(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 8.050.429 4.640.698 73,5% 
(+) Deutors d’operacions no pressupostaris 2.880.209 2.746.071 4,9% 
(-) Dubtós cobrament 0 0 - 
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 - 
(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 8.903.034 8.609.094 3,4% 
(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 2.006.940 2.456.350 (18,3%) 
(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 0 0 - 
(+) Creditors d’operacions no pressupostaris 6.896.094 6.152.744 12,1% 
(+) III.- FONS LÍQUIDS 20.419.295 19.947.467 2,4% 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 76.476.952 67.200.653 13,8% 
I.-ROAMENT DE TRESORERIA AFECTAT 72.227.313 - -
II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 4.249.639 - -

Quadre 47 
 

Hem de remarcar que la Universitat ha distingit, per primera vegada en l’exercici de 
2006, entre romanents de tresoreria afectat i no afectat, com disposa el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, amb l’excepció que s’explica en 
l’apartat 6.1 de l’Informe. 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en l’exercici de 2006 enfront 
de 2005, ja que s’ha incrementat en un 13,8%, sent el component més important 
d’aquest augment els drets pendents de cobrament. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2006, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 
 

Drets pendents de cobrament 

Situació en 2006 Segons compt. 2005

Ajusts Definitiu Cobrat Insolvent Pendent 

53.116.209 (9.245) 53.106.964 (45.056.535) - 8.050.429 
 

Obligacions pendents de pagament 

Segons compt. 2005 Situació en 2006 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.456.350 - 2.456.350 (2.456.350) 0 

Quadre 48 
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6.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadres següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
ACTIU 2006 2005 Variació 

IMMOBILITZAT 

Immobilitzacions immaterials 

Immobilitzacions materials 

Inversions financeres 

DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIF. EXER. 

ACTIU CIRCULANT 

Deutors 

Inversions financeres temporals 

Tresoreria 

179.129.649

81.773 

176.234.600 

2.813.276 

1.412.248

85.380.009 

64.960.692 

22 

20.419.295 

180.202.498 

115.936 

177.273.286 

2.813.276 

1.580.226 

75.809.769 

55.862.280 

22 

19.947.467 

(0,6%) 

(29,5%) 

(0,6%) 

(0,0 %) 

(10.6%) 

12,6% 

16,3% 

0,0% 

(2,4%) 

Total actiu 265.921.906 257.592.493 3,2% 

    

PASSIU 2006 2005 Variació 

FONS PROPIS 

Patrimoni 

Resultats de l’exercici 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESA 

CREDITORS A LLARG TERMINI 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 

D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 

Deutes amb entitats de crèdit 

Creditors 

Ajusts per periodització 

117.789.342 

111.157.998 

6.631.344 

- 

130.222.557 

87.806.271 

42.416.286 

17.910.007 

- 

17.910.007 

- 

111.157.998 

91.817.419 

19.340.579 

- 

130.400.252 

87.806.271 

42.593.981 

16.034.244 

- 

16.034.244 

- 

6,0% 

21,1% 

(65,7%) 

- 

(0,1%) 

0,0% 

(0,4%) 

11,7% 

- 

11,7% 

- 

Total passiu 265.921.906 257.592.493 3,2% 

Quadre 49 

 

Com podem comprovar, el total del balanç ha augmentat un 3,2% en 2006 enfront de 
l’exercici anterior. En l’actiu destaca l’augment en l’epígraf de deutors, així com la 
disminució en el de tresoreria. Quant al passiu, podem ressenyar la disminució en els 
resultats de l’exercici, així com l’augment dels creditors a curt termini. 
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Cal remarcar que en la data de tancament de l’exercici de 2006, el deute de la 
Generalitat Valenciana amb la Universitat puja a 58.268.204 euros i figura registrat en 
l’epígraf de l’actiu circulant. Les obligacions de pagament assumides per la Generalitat 
Valenciana amb la Universitat per a fer front al deute derivat dels Plans d’Inversions, 
que figura comptabilitzat en l’epígraf de creditors a llarg termini per import de 
129.405.963 euros, no es troben registrades en l’actiu del balanç de la Universitat. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el següent quadre, expressat en euros: 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Despeses de personal 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 

Variació de provisions de tràfic 

D’altres despeses de gestió 

Despeses financeres i assimilables 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

Transferències de capital 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 

162.265.562

104.993.029 

12.273.277 

- 

38.266.951 

7.032.306 

1.834.506 

1.534.000 

300.506 

9.246

-

9.246 

151.154.590 

96.083.358 

13.105.480 

- 

34.958.745 

7.007.007 

1.731.662 

1.249.743 

481.919 

105.070 

- 

105.070 

7,5% 

9,3% 

6,3% 

- 

9,5% 

(0,4%) 

5,9% 

22,6% 

(37,6%) 

(91,2%)  

- 

(91,2%) 

Total despeses 164.409.313 152.991.323 7,5% 

    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Ingressos tributaris 

Vendes i prestacions de serveis 

Reintegraments 

D’altres ingressos de gestió 

Ingressos financers i assimilats 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

Transferències de capital 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Ingressos i beneficis d’uns altres beneficis 

27.411.765

22.002 

25.569.997 

42.975 

1.100.569 

676.223 

143.628.892 

128.235.978 

15.392.913 

- 

- 

25.417.141 

40.141 

24.011.955 

12.636 

1.005.661 

346.748 

146.914.761 

121.130.270 

25.784.490 

- 

- 

7,8% 

(45,2%) 

6,5% 

240,1% 

9,4% 

95,0% 

(2,2%) 

5,9% 

(40,3%) 

- 

- 

Total ingressos 171.040.657 172.331.902 (0,7%) 

    

ESTALVI (DESESTALVI) 6.631.344 19.340.579 (65,7%) 

Quadre 50 
 

La Universitat utilitza el model de compte del resultat econòmic i patrimonial que el 
Pla General de Comptabilitat de la Generalitat preveu per a ens que realitzen operacions 
de caràcter industrial o comercial, quan és més adequat utilitzar el model aplicable a 
ens administratius. 
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Podem observar que en l’exercici de 2006 les despeses s’han incrementat en un 7,5% 
respecte als de 2005, mentre que els ingressos han disminuït en un 0,7%. En 
conseqüència, l’estalvi obtingut ha sigut un 65,7% inferior respecte a l’exercici de 
2005. Les despeses de gestió ordinària han augmentat un 7,5%, destacant-ne els de 
personal en un 9,3% i els de d’altres despeses de gestió en un 9,5%. Respecte als 
ingressos, els de gestió ordinària han augmentat un 7,8% i els corresponents a 
transferències i subvencions han disminuït en un 2,2% 

6.4 Compliment de les recomanacions d’exercicis anteriors 

En la fiscalització realitzada en relació a la gestió econòmica i financera de l’exercici 
de 2006, hem analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, per part de la 
Universitat, de les recomanacions recollides en l’Informe de fiscalització dels comptes 
anuals dels exercicis de 2004 i 2005. 

Mitjançant escrit del síndic major de comptes de data 1 de febrer de 2007, es va remetre 
al rector de la Universitat l’informe de fiscalització de l’exercici de 2005, sol·licitant 
alhora que comunicara a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que d’ara 
endavant se n’adoptaren, respecte a les incidències assenyalades en el dit informe. 

Responent la dita recomanació, reiterada al gerent de la Universitat mitjançant escrit del 
síndic major de comptes de data 26 d’abril de 2007, s’ha informat sobre els mesures 
adoptades o en curs d’adopció en relació amb les recomanacions del dit informe 
mitjançant escrit del gerent de data 17 d’octubre de 2007. 

Del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 2006, 
interessa destacar que la Universitat ha adoptat les mesures oportunes per a implantar 
una part de les recomanacions efectuades. Les recomanacions d’exercicis anteriors que 
continuen pendents de ser implantades i que, en conseqüència, reiterem en aquest 
Informe, són les següents: 

- La Universitat ha d’ampliar el contingut que ofereix en la memòria que forma 
part dels comptes anuals, a fi de recollir tota la informació exigida pel Pla 
General de Comptabilitat de la Generalitat. 

- La Universitat ha posar en funcionament l’Oficina de Control Pressupostari, 
òrgan dependent del rector que està previst en els Estatuts. En aquest sentit, la 
recent modificació realitzada en la relació de llocs de treball ha d’anar 
acompanyada per l’aprovació d’una normativa específica de funcionament 
d’aquest òrgan de control i la dotació dels mitjans suficients per tal que puga 
exercir les funcions que té assignades. 

- Quant a la tramitació de les modificacions pressupostàries, la Universitat ha de 
procurar que siguen aprovades, tant pel Consell de Govern, com pel Consell 
Social, dins de l’exercici pressupostari. En aquest sentit es considera convenient 
que la Universitat planifique el tancament de cadascun dels exercicis 
pressupostaris, dictant-hi les instruccions precises. 
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- La Universitat ha de confeccionar amb més rigor els seus estats comptables, 
d’acord amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat de la Generalitat. En 
aquest sentit, en el romanent de tresoreria ha de tenir en compte els cobraments 
pendents d’aplicació i els saldos de dubtós cobrament; mentre que en l’estat 
d’execució de pressuposts tancats ha de realitzar una valoració rigorosa dels 
saldos pendents de cobrament. 

- La Universitat ha d’aprovar una normativa específica que discipline els 
procediments de gestió econòmica, a la qual s’han d’ajustar els diferents centres 
de despesa. 

- Els drets per transferències corrents, d’acord amb el Pla General de 
Comptabilitat de la Generalitat, s’han de reconèixer quan es perceba el 
cobrament o quan es conega de forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte 
de reconeixement de la correlativa obligació. 

- La Universitat ha de proveir l’actualització de la normativa interna reguladora 
dels contractes d’investigació, a fi de garantir uns procediments homogenis i 
que els contractes que es formalitzen incloguen totes les especificacions 
requerides. 

- Convé que la Universitat establisca uns mecanismes de control previ que 
garantisquen el compliment dels límits establits, respecte a les percepcions 
anuals derivades de la investigació contractada. 

6.5 Recomanacions de la fiscalització de l’exercici de 2006 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat consistent en el control formal dels 
comptes anuals, i d’acord amb el que expressa l’apartat 6.1 de l’Informe, considerem 
convenient formular la següent recomanació que recollim tot seguit: 

- En els supòsits en els quals el Consell Social no haja aprovat el pressupost de la 
Universitat en la data d’inici de l’exercici, haurà de promoure un resolució del 
rector on s’acorde la pròrroga formal del pressupost de l’exercici anterior, fins 
al moment en què es produïsca l’esmentada aprovació. 

- El Consell de Govern i Consell Social de la Universitat han d’aprovar els seus 
comptes anuals dins del termini que hi ha establit i, en tots els casos, amb 
caràcter previ a la seua remissió a la Intervenció General i a la rendició que 
aquesta faça davant la Sindicatura de Comptes. 

- En compliment del que disposen els articles 84 i 81.5 de la LOU, la Universitat 
ha de retre els comptes anuals de les entitats on tinga participació majoritària en 
el seu capital o fons patrimonial equivalent, que es presentaran en la Sindicatura 
de Comptes amb els de la pròpia Universitat. 
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- La Universitat ha d’evitar que un mateix estat comptable figure amb diferents 
imports en els mateixos comptes anuals, homogeneïtzant l’estructura de 
presentació dels comptes anuals al format establit per la Generalitat Valenciana 
per a ens administratius. 
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7. UNIVERSITAT JAUME I 

7.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat Jaume I (Universitat) de l’exercici de 2006 van ser 
aprovats pel Consell Social el dia 26 d’abril de 2007, previ acord del Consell de Govern 
del dia 20 d’abril, i van ser remesos a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i 
a la Intervenció General de la Generalitat, abans del 30 d’abril del dit any. 

Els indicats comptes ha sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General amb data 29 de juny de 2007, íntegrament en format electrònic, juntament amb 
l’informe d’auditoria realitzat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 
Aquest informe és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
15/2005, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2006. 

Com a resultat del treball efectuat, el balanç del qual s’estableix en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han posat de manifest fets que afecten significativament la formulació, 
aprovació i rendició dels seus comptes anuals ni l’aprovació i presentació del 
Pressupost de conformitat amb la normativa d’aplicació. 

Considerem convenient, però, que en exercicis futurs la Universitat millore l’adequació 
del contingut dels apartats de la memòria dels comptes anuals, relatius a execució de 
projectes d’inversió i contractació administrativa, a la formació exigida en el Pla de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

Cal remarcar, així mateix, que els comptes anuals de 6 entitats en les quals la 
Universitat participa majoritàriament, i que amb data 27 d’abril de 2007 van ser 
remesos a la Intervenció General, aprovats com cal, no han sigut finalment remesos 
davant la Sindicatura de Comtes en compliment del que disposa l’article 84 de la LOU. 

7.2 Anàlisi de l’estat d’execució del Pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recollim els 
pressuposts inicials dels exercicis 2006 i 2007, amb la variació experimentada: 
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Capítols Pressupost inicial Variació 2006/05 

 2006 2005 Import  % 

III Taxes i d’altres ingressos 7.940.396 7.920.055 20.341 0,3% 

IV Transferències corrents 69.137.295 62.338.182 6.799.113 10,9% 

V Ingressos patrimonials 307.968 307.968 0 0% 

VI Alienació inversions reals 0  0 0 - 

VII Transferències de capital 14.471.341 7.224.795 7.246.546 100,3% 

VIII Actius financers 0  0 0 - 

IX Passius financers 0  0 0 - 

Total ingressos 91.857.000 77.791.000 14.066.000 18,1% 

I Despeses de personal 45.256.063 41.585.807 3.670.256 8,8% 

II Despeses de funcionament 17.054.735 15.131.299 1.923.436 12,7% 

III Despeses financeres 5.054.267 4.894.151 160.116 3,3% 

IV Transferències corrents 2.736.902 2.324.809 412.093 17,7% 

VI Inversions reals 19.962.617 12.062.516 7.900.101 65,5% 

VII Transferències de capital 0  0 0 - 

VIII Actius financers 18.000 18.000 0 0,0% 

IX Passius financers 1.774.417 1.774.417 0 0,0% 

Total despeses 91.857.000 77.791.000 14.066.000 18,1% 

Quadre 51 
 

El pressupost inicial de la Universitat per a l’exercici de 2006, que comptava amb 
l’informe de la Direcció General d’Universitats i Formació Superior, de data 25 de 
novembre de 2005, es va aprovar per acord del Consell Social de 19 de desembre de 
2005, i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data 27 de 
desembre de 2005. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2006, és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 7.940.396 4.681.193 12.621.589 59,0% 

IV Transferències corrents 69.137.295 5.999.559 75.136.854 8,7% 

V Ingressos patrimonials 307.968 0 307.968 0,0% 

VI Alienació inversions 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 14.471.341 4.740.842 19.212.183 32,8% 

VIII Actius financers 0 35.269.065 35.269.065 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 91.857.000 50.690.659 142.547.659 55,2% 

I Despeses de personal 45.256.063 6.257.811 51.513.874 13,8% 

II Despeses de funcionament 17.054.735 8.577.206 25.631.941 50,3% 

III Despeses financeres 5.054.267 169.842 5.224.108 3,4% 

IV Transferències corrents 2.736.902 2.599.898 5.336.800 95,0% 

VI Inversions reals 19.962.617 32.998.952 52.961.569 165,3% 

VII Transferències capital 0 50.000 50.000 - 

VIII Actius financers 18.000 36.950 54.950 205,3% 

IX Passius financers 1.774.417 0 1.774.417 0,0% 

Total despeses 91.857.000 50.690.659 142.547.659 55,2% 

Quadre 52 
 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2006 han determinat que el 
pressupost final de la Universitat s’haja incrementat en 50.690.659 euros, que 
representa un increment del 55,2% respecte al pressupost aprovat inicialment. El 
pressupost definitiu de la Universitat en l’exercici de 2006 ha sigut de 142.547.659 
euros. 

La liquidació de l’estat d’ingressos de la Universitat la mostrem en el següent quadre, 
amb les xifres expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 12.621.589 12.089.232 10.984.941 1.104.292 95,8% 90,9%

Transferències corrents 75.136.854 73.598.090 49.267.637 24.330.453 98,0% 66,9%

Ingressos patrimonials 307.968 811.152 773.793 37.359 263,4% 95,4%

Transferències de capital 19.212.182 4.528.953 4.528.953 0 23,6% 100,0%

Actius financers 35.269.065 0 0 0 0,0% -

Passius financers 0 410.196 410.196 0 - 100,0%

TOTAL 142.547.659 91.437.623 65.965.520 25.472.104 64,1% 72,1%

Quadre 53 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2006 puja a 142.547.659 euros, amb 
uns drets reconeguts de 91.437.623 euros i cobraments per 65.965.520 euros, que ha 
determinat un grau d’execució del 64% i un grau de realització del 72%. Sense 
considerar el capítol d’actius financers en recollir l’aplicació del romanent de tresoreria 
de l’exercici anterior, el grau d’execució puja al 85%. 

La liquidació de l’estat de despeses la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 51.513.874 46.035.762 45.435.450 600.312 89,4% 98,7%

Despeses de funcionament 25.631.941 16.875.342 14.846.584 2.028.758 65,8% 88,0%

Despeses financeres 5.224.108 4.907.702 4.907.702 0 93,9% 100,0%

Transferències corrents 5.336.800 3.215.121 3.032.477 182.644 60,2% 94,3%

Inversions reals 52.961.569 11.808.054 9.450.274 2.357.779 22,3% 80,0%

Transferències de capital 50.000 0 0 0 0,0% -

Actius financers 54.950 47.750 36.950 10.800 86,9% 77,4%

Passius financers 1.774.417 1.774.417 1.774.417 0 100,0% 100,0%

TOTAL 142.547.659 84.664.147 79.483.854 5.180.293 59,4% 93,9%

Quadre 54 
 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2006 ha pujat a la xifra de 
142.547.659 euros, on s’han reconegut obligacions per import de 84.664.147 euros i 
s’han realitzat pagaments per 79.483.854 euros, determinant uns graus d’execució i de 
realització del 59% i del 94%, respectivament. 
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En el quadre següent recollim, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2006, comparat amb el corresponent a 2005: 

 
CONCEPTES 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 91.027.427 93.434.573 (2,6%)

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 82.841.980 76.426.118 8,4%

Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 -

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 47.750 27.000 76,9%

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 8.137.697 16.981.455 (52,1%)

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (1.364.221) 141.539 (1.063,8%)

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 6.773.476 17.122.995 (60,4%)

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 5.070.997 4.252.154 19,3%

Desviacions de finançament positives (8.238.171) (14.832.292) (44,5%)

Desviacions de finançament negatives 7.427.610 3.695.658 101,0%

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  11.033.912 10.238.516 7,8%

Quadre 55 
 

El resultat pressupostari ha tingut una evolució negativa en 2006, en haver disminuït en 
un 52,1%. Realitzats els ajusts oportuns per al càlcul del superàvit o dèficit de 
finançament, observem que en 2006 s’obté, igual que en 2005, un superàvit, si bé 
incrementat un 7,8% 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 
2005 i el càlcul de les variacions, el reflectim tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2006 2005 Variació 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 30.178.458 24.929.974 21,1%

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 25.472.104 20.461.036 24,5%

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 4.643.507 4.508.244 3,0%

(+) Deutors d’operacions no pressupostaris 612.271 353.978 73,0%

(-) Dubtós cobrament 549.424 393.284 (39,7)%

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 0 - 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 7.213.521 6.631.976 8,8%

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 5.180.293 4.809.654 7,7%

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 55.422 55.490 (0,1%)

(+) Creditors per devolucions d’ingressos 21.058 25.565 (17,6%)

(+) Creditors d’operacions no pressupostaris 1.956.748 1.741.267 12,4%

(+) III.- FONS LÍQUIDS 27.169.287 25.352.846 7,2%

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 50.134.224 43.650.844 14,9%

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 16.082.156 14.168.062 13,5%

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 34.052.068 29.482.782 15,5%

Quadre 56 
 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2006, en haver-se 
incrementat un 14,9% respecte a 2005. Cal remarcar que gran part del romanent de 
l’exercici de 2006, en concret el 67,9%, es troba en situació de no afectat. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2006, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2006 Segons compt. 2005

Ajusts Definitiu Cobrat Insolvent Pendent 

24.969.280 (133.957) 24.835.323 (20.191.816) - 4.643.507 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons compt. 2005 Situació en 2006 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

4.865.144 - 4.865.144 (4.809.722) 55.422 

Quadre 57 
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7.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
ACTIU 2006 2005 Variació 

IMMOBILITZAT 267.046.255 265.377.364 0,6% 

Immobilitzacions immaterials 1.126.180 1.155.835 (2,6%) 

Immobilitzacions materials 160.271.740 158.608.068 1,0% 

Inversions financeres 105.648.334 105.613.460 0,0% 

ACTIU CIRCULANT 63.382.002 55.846.970 13,5% 

Deutors 34.002.290 28.563.679 19,0% 

Inversions financeres temporals 25.207.911 22.778.617 10,7% 

Tresoreria 4.169.287 4.352.846 (4,2%) 

Ajusts per periodització 2.514 151.828 (98,3%) 

Total actiu 330.428.257 321.224.334 2,9% 

    

PASSIU 2006 2005 Variació 

FONS PROPIS 187.124.039 181.348.807 3,2% 

Patrimoni 181.348.807 169.436.460 7,0% 

Resultats de l’exercici 5.775.232 11.912.347 (51,5%) 

INGRESSOS PER A DISTRIBUIR EN DIF. EXERC. 4.263.662 4.369.462 (2,4%) 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 2.205.900 1.740.900 26,7% 

CREDITORS A LLARG TERMINI 89.647.012 91.850.722 (2,4%) 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 25.843.520 25.843.520 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 63.803.491 66.007.202 (3,3%) 

CREDITORS A CURT TERMINI 47.187.643 41.914.443 12,6% 

Emissió d’obligacions i d’altres valors 73.636 73.636 0,0% 

Deutes amb entitats de crèdit 18.828.880 17.978.218 4,7% 

Creditors 7.581.782 7.025.724 7,9% 

Ajusts per periodització 20.703.346 16.836.865 23,0% 

Total passiu 330.428.257 321.224.334 2,9% 

Quadre 58 
 

El total balanç ha augmentat un 2,9% en 2006 respecte a 2005. En l’actiu destaquen els 
augments en els epígrafs de deutors i d’inversions financeres temporals. Quant al 
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passiu, podem ressenyar la disminució en els resultats de l’exercici i en uns altres 
deutes a llarg termini, així com l’augment de les provisions per a riscs i despeses. 

Cal remarcar que, en la data de tancament de l’exercici de 2006, el deute de la 
Generalitat Valenciana amb la Universitat puja a 134.882.719 euros. D’aquest import, 
107.180.548 euros corresponen al deute pels Plans d’Inversions dels períodes 1995 - 
2001 i 1999 - 2003, quantia que té la seua contrapartida exacta en alguns epígrafs del 
passiu del balanç, i 27.702.171 euros figuren en l’actiu circulant com a deutors. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el quadre següent, expressat en euros: 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 78.379.665 71.928.700 9,0% 

Despeses de personal 46.071.909 41.104.243 12,1% 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 10.277.431 10.241.551 0,4% 

Variació de provisions de tràfic 156.139 (146.063) (206,9%) 

D’altres despeses de gestió 16.923.577 15.800.852 7,1% 

Despeses financeres i assimilables 4.918.873 4.928.117 (0,2)% 

Variació de les provisions d’inversions financeres 31.736 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 3.234.753 2.694.860 20,0% 

Transferències corrents 3.194.753 2.689.919 18,8% 

Transferències de capital 40.000 4.942 709,4% 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 899.355 347.206 159,0% 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 27.218 26.930 1,1% 

Despeses extraordinàries 565.458 21.084 2.581,9% 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 306.679 299.192 2,5% 

Total despeses 82.513.773 74.970.766 10,1% 

    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 12.233.927 12.003.485 1,9% 

Vendes i prestacions de serveis 11.127.439 11.229.134 (0,9%) 

Reintegraments 15.275 9.250 65,1% 

D’altres ingressos de gestió 376.514 360.277 4,5% 

Ingressos financers i assimilats 714.699 404.825 76,5% 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 74.114.603 74.811.067 (0,9%) 

Transferències corrents 62.233.769 57.570.744 8,1% 

Subvencions corrents 10.347.405 11.809.043 (12,4%) 

Subvencions de capital 1.533.429 5.431.281 (71,8%) 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 1.940.476 68.561 2.730,3% 

Beneficis provinents d’immobilitzat 124.096 68.561 81,0% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 1.816.380 0 - 

Total ingressos 88.289.006 86.883.113 1,6% 

    

ESTALVI (DESESTALVI) 5.775.232 11.912.347 (51,5%) 

Quadre 59 
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En 2006 les despeses han augmentat un 10,1% respecte a les de 2005, mentre que els 
ingressos ho han fet en un 1,6%; en conseqüència, l’estalvi obtingut ha sigut un 51,5% 
inferior en 2006 respecte a 2005. Les despeses de gestió ordinària han augmentat un 
9,0%, destacant-ne les de personal en un percentatge del 12,1%, així com les de 
transferències i subvencions en un 29%. Respecte als ingressos, els de gestió ordinària 
han augmentat un 1,9%, destacant el significatiu increment dels ingressos i beneficis 
d’uns altres exercicis. 

7.4 Compliment de les recomanacions d’exercicis anteriors 

En la fiscalització realitzada a la gestió econòmica i financera de l’exercici de 2006, 
hem analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, per part de la Universitat de 
les recomanacions recollides en els informes de fiscalització dels comptes anuals 
corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

Mitjançant escrit del síndic major de comptes de data 1 de febrer de 2007, es va 
trametre al rector de la Universitat l’informe de fiscalització de l’exercici de 2005, 
sol·licitant alhora que comunicara a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o 
que d’ara endavant se n’adoptaren, respecte a les incidències assenyalades en el dit 
informe. 

Responent a la dita recomanació, reiterada al gerent de la Universitat mitjançant escrit 
del síndic major de comptes de data 26 d’abril de 2007, el gerent ha informat sobre els 
mesures adoptades o en curs d’adopció en relació amb les recomanacions del dit  
Informe. 

Del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 2006, 
interessa destacar que la Universitat ha adoptat les mesures oportunes per a implantar la 
pràctica totalitat de les recomanacions efectuades. No obstant això, continua pendent de 
ser implantada i, en conseqüència, ho reiterem en aquest Informe, la recomanació que 
recollim tot seguit. 

En la comptabilitat dels drets per transferències corrents, la Universitat ha d’atenir-se al 
que preveu la Instrucció i el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en el sentit que aquells s’han de reconèixer quan es perceba el cobrament, 
o quan es conega de forma certa que l’ens concedent de la subvenció haja dictat l’acte 
de reconeixement de la correlativa obligació. 

7.5 Recomanacions de la fiscalització de l’exercici de 2006 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat corresponents a l’exercici de 2006, i amb independència de la recomanació 
formulada en l’apartat 7.4 de l’Informe, hem vist la necessitat de formular una 
recomanació, a fi que la gestió de l’Entitat s’ajuste, en major mesura, a la normativa 
jurídica d’aplicació, i a fi que aconseguisca una gestió més eficient i econòmica. 
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Com a resultat del treball de fiscalització realitzat consistent en el control formal dels 
comptes anuals, d’acord amb el que expressa l’apartat 7.1 de l’Informe, recomanem que 
millore l’adequació del contingut dels apartats de la memòria dels comptes anuals 
relatius a execució de projectes d’inversió i contractació administrativa, a la informació 
exigida en el Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 
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8. UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 

8.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat Miguel Hernández (Universitat) de l’exercici de 
2006 van ser aprovats pel Consell Social el dia 26 d’abril de 2007, previ acord del 
Consell de Govern del dia 20 d’abril, i van ser remesos a la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència i a la Intervenció General en data 27 d’abril del dit any. 

Els comptes anuals han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General en data 29 de juny de 2007, íntegrament en format electrònic, juntament amb 
l’Informe d’auditoria realitzat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 
Aquest Informe és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
15/2005, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2006. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en l’apartat 2.3 de 
l’Informe, no s’han post de manifest fets que afecten significativament la formulació, 
aprovació i rendició dels seus comptes anuals i l’aprovació i presentació del Pressupost 
de conformitat amb la normativa aplicable. 

Hem de remarcar, però, que la memòria que forma part dels comptes anuals no recull 
tota la informació exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana en no incloure un total de 13 apartats que haurien d’integrar-s’hi, entre els 
quals podem destacar els referits a l’execució de projectes d’inversió, l’aplicació del 
romanent de tresoreria i les despeses amb finançament afectat; i a no ajustar el seu 
contingut en uns altres apartats entre els quals podem destacar el relatiu a la 
contractació administrativa. 
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8.2 Anàlisi de l’estat d’execució del Pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recollim els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2006 i 2005, amb la variació experimentada: 
 

Capítols Pressupost inicial Variació 2006/05 

 2006 2005 Import  % 

III Taxes i d’altres ingressos 8.269.280 7.620.760 648.520 8,5% 

IV Transferències corrents 61.339.510 57.223.230 4.116.280 7,2% 

V Ingressos patrimonials 336.000 311.000 25.000 8,0% 

VI Alienació inversions reals 6.000 6.000 0 0,0% 

VII Transferències de capital 23.496.750 0 23.496.750 100% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 93.447.540 65.160.990 28.286.550 43,4% 

I Despeses de personal 39.898.980 35.635.920 4.263.060 12,0% 

II Despeses de funcionament 18.492.100 16.193.030 2.299.070 14,2% 

III Despeses financeres 3.508.670 4.945.330 (1.436.660) (29,1%) 

IV Transferències corrents 2.213.010 1.665.560 547.450 32,9% 

VI Inversions reals 25.556.990 6.721.150 18.835.840 280,2% 

VII Transferències de capital   0 0 - 

VIII Actius financers   0 0 - 

IX Passius financers 3.777.790 0 3.777.790 - 

Total despeses 93.447.540 65.160.990 28.286.550 43,4% 

Quadre 60 
 

El pressupost inicial de la Universitat per a l’exercici de 2006, que comptava amb 
l’informe de la Direcció General d’Universitats i Formació Superior, amb data 12 de 
desembre de 2005, es va aprovar per acord del Consell Social de 13 de desembre de 
2005, i es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb data 27 de 
desembre de 2006. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2006, és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 8.269.280 1.226.184 9.495.464 14,8% 

IV Transferències corrents 61.339.510 2.107.987 63.447.497 3,4% 

V Ingressos patrimonials 336.000 0 336.000 0,0% 

VI Alienació inversions 6.000 0 6.000 0,0% 

VII Transferències de capital 23.496.750 3.336.791 26.833.541 14,2% 

VIII Actius financers 0 37.133.259 37.133.259 - 

IX Passius financers 0 5.860.573 5.860.573 - 

Tota ingressos 93.447.540 49.664.794 143.112.334 53,1% 

I Despeses de personal 39.898.980 295.679 40.194.659 0,7% 

II Despeses de funcionament 18.467.100 4.998.967 23.466.067 27,1% 

III Despeses financeres 3.508.670 802.194 4.310.864 22,9% 

IV Transferències corrents 2.238.010 31.850 2.269.860 1,4% 

VI Inversions reals 25.556.990 43.536.104 69.093.094 170,3% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 3.777.790 0 3.777.790 0,0% 

Total despeses 93.447.540 49.664.794 143.112.334 53,1% 

Quadre 61 
 

Com podem comprovar, les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 
2006 han determinat que el pressupost final de la Universitat s’haja incrementat en un 
53,1% respecte a l’aprovat inicialment, fins a arribar a 143.112.334 euros. La causa 
fonamental d’aquest significatiu increment ha sigut la incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb romanent de tresoreria, afectant especialment el capítol 
d’inversions reals. 

La liquidació de l’estat d’ingressos la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 9.495.464 9.245.574 8.070.773 1.174.801 97,4% 87,3%

Transferències corrents 63.447.497 68.092.394 41.467.324 26.625.070 107,3% 60,9%

Ingressos patrimonials 336.000 1.773.362 1.742.258 31.104 527,8% 98,2%

Alienació d’inversions reals 6.000 0 0 0 0,0% -

Transferències de capital 26.833.541 26.177.640 25.296.630 881.010 97,6% 96,6%

Actius financers 37.133.259 0 0 0 0,0% -

Passius financers 5.860.573 9.805.266 9.805.266 0 167,3% 100,0%

TOTAL 143.112.334 115.094.236 86.382.251 28.711.985 80,4% 75,1%

Quadre 62 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2006 puja a 143.112.334 euros, amb 
uns drets reconeguts de 115.094.236 euros i cobraments per 86.382.251 euros, 
determinant un graus d’execució i de realització del 80% i del 75%, respectivament. 
Sense considerar el capítol d’actius financers, en recollir l’aplicació del romanent de 
tresoreria de l’exercici anterior, el grau d’execució puja al 109%. 

La liquidació de l’estat de despeses la mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 40.194.659 34.683.213 34.360.255 322.958 86,3% 99,1%

Despeses de funcionament 23.466.067 17.827.431 15.020.432 2.806.999 76,0% 84,3%

Despeses financeres 4.310.864 4.290.941 4.290.941 0 99,5% 100,0%

Transferències corrents 2.269.860 1.664.758 1.637.389 27.369 73,3% 98,4%

Inversions reals 69.093.094 25.549.663 19.779.363 5.770.300 37,0% 77,4%

Transferències de capital 0 0 0 0 - -

Actius financers 0 0 0 0 - -

Passius financers 3.777.790 3.777.790 3.777.790 0 100,0% 100,0%

TOTAL 143.112.334 87.793.796 78.866.169 8.927.627 61,3% 89,8%

Quadre 63 
 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2006 puja a 143.112.334 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per import de 87.793.796 euros i s’han realitzat 
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pagaments per 78.866.169 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
61% i del 90%, respectivament. 

En el quadre següent mostrem, amb les xifres expressades en euros, el càlcul del 
resultat pressupostari de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005 i les 
variacions entre ambdós exercicis: 

 
CONCEPTES 2006 2005 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 105.288.969 97.730.958 7,7%

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 84.016.005 79.326.549 5,9%

Drets reconeguts operacions actius financers - - -

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers - 12.500 (100,0%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 21.272.964 18.391.908 15,7%

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 6.027.476 (1.215.142) -

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 27.300.440 17.176.766 58,9%

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria - - -

Desviacions de finançament positives (20.128.969) (3.386.493) (494,4%)

Desviacions de finançament negatives 9.913.610 8.856.824 11,9%

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  17.085.081 22.647.097 (24,6%)

Quadre 64 
 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2006 ha sigut un 15,7% superior al de 2005, 
tanmateix, degut a l’augment de la variació neta de passius financers, el saldo 
pressupostari es veu incrementat en un 58,9%. Realitzats els ajusts oportuns per al 
càlcul del superàvit o dèficit de finançament, observem que en 2006 s’obté, igual que 
en 2005, un superàvit, si bé aquest superàvit pateix una disminució del 24,6%. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de 
2005 i el càlcul de les variacions, el reflectim tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2006 2005 Variació 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 35.585.574 28.397.185 25,3% 

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 28.711.985 23.457.834 22,4% 

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 3.951.507 1.952.617 102,4% 

(+) Deutors d’operacions no pressupostaris 3.387.911 3.918.886 (13,5)% 

(-) Dubtós cobrament 465.829 931.508 50,0% 

(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0 644 (100,0%) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 12.638.749 12.926.830 (2,2%) 

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 8.941.526 8.928.718 0,1% 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 80.162 390.921 (79,5%) 

(+) Creditors de operacions no pressupostaris 3.637.769 3.612.930 0,7% 

(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 20.708 5.739 (260,8%) 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 64.506.999 44.894.935 43,7% 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 87.453.824 60.365.290 44,9% 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 46.273.168 34.871.793 32,7% 

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 41.180.656 25.493.497 61,5% 

Quadre 65 
 

Hem de remarcar que el romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2006, 
en haver-se incrementat un 44,9% respecte a 2005. No obstant això, interessa ressaltar 
que gran part del romanent de 2006, en concret un 53%, està afectat. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2006, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2006 Segons compt. 2005 

Ajusts Definitiu Cobrat Insolvent Pendent 

25.410.451 (61.644) 25.348.807 (21.397.300) - 3.951.507 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons compt. 2005 Situació en 2006 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

9.319.639 - 9.319.639 (9.239.477) 80.162 

Quadre 66 
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8.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2006, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
ACTIU 2006 2005 Variació 

IMMOBILITZAT 162.690.118 141.842.866 14,7% 

Immobilitzacions immaterials 270.590 503.943 (46,3%) 

Immobilitzacions materials 162.319.117 141.326.422 14,9% 

Inversions financeres 100.411 12.500 703,3% 

DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIF. EXERC. 226.452 326.838 (30,7%) 

ACTIU CIRCULANT 104.439.383 77.498.637 34,8% 

Deutors 35.787.331 28.458.649 25,8% 

Inversions financeres temporals 4.145.053 4.145.053 0,0% 

Tresoreria 64.506.999 44.894.935 43,7% 

Total actiu 267.355.954 219.668.340 21,7% 

    

PASSIU 2006 2005 Variació 

FONS PROPIS 117.964.809 78.311.837 50,6% 

Patrimoni 30.728.959 17.284.150 77,8% 

Resultats d’exercicis anteriors 61.027.688 36.655.627 66,5% 

Resultats de l’exercici 26.208.162 24.372.060 7,5% 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 939.955 600.000 56,7% 

CREDITORS A LLARG TERMINI 86.414.625 86.030.299 0,4% 

D’altres deutes a llarg termini 86.414.625 86.030.299 0,4% 

CREDITORS A CURT TERMINI 62.036.565 54.726.204 13,4% 

Deutes amb entitats de crèdit 28.334.780 27.757.304 2,1% 

Creditors 21.874.053 17.086.103 28,0% 

Ajusts por periodització 11.827.732 9.882.798 19,7% 

Total passiu 267.355.954 219.668.340 21,7% 

Quadre 67 
 

El total del balanç s’ha incrementa en un 21,7% en l’exercici de 2006 respecte a 
l’exercici anterior. En l’actiu destaquen els augments en els epígrafs 
d’immobilitzacions materials, deutors i tresoreria. Quant al passiu, podem ressenyar 
l’augment en els fons propis i en els creditors a curt termini. 
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En la data de tancament de l’exercici de 2006, el deute de la Generalitat Valenciana 
amb la Universitat puja a 30.233.604 euros i figura registrat en l’epígraf d’actiu 
circulant. Les obligacions de pagament assumides per la Generalitat Valenciana amb la 
Universitat per a fer front al deute derivat dels Plans d’Inversions, que figura 
comptabilitzat en l’epígraf de creditors a llarg i a curt termini per import de 86.030.299 
euros, no es troba registrat en l’actiu del balanç de la Universitat. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2006, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros: 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 75.305.482 71.519.332 5,3% 

Despeses de personal 39.007.138 35.971.819 8,4% 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 10.645.866 11.183.279 (4,8%) 

Variació de provisions de tràfic (62.370) 359.346 (117,4%) 

D’altres despeses de gestió 21.296.801 19.125.139 11,4% 

Despeses financeres i assimilables 4.391.326 4.879.749 (10,0%) 

Diferències negatives de canvi 26.721 - - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 1.664.238 1.124.033 48,1% 

Transferències corrents 1.664.238 1.124.033 48,1% 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 546.930 552.568 (1,0%) 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 546.930 552.568 (1,0%) 

Total despeses 77.516.650 73.195.933 5,9% 

    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 9.051.469 9.989.088 (9,4%) 

Ingressos tributaris 365.126 232.979 56,7% 

Vendes i prestacions de serveis 8.429.276 9.341.715 (9,8%) 

Reintegraments 114.273 19.046 500,0% 

D’altres ingressos de gestió (1.544.918) (418.481) (269,2%) 

Ingressos d’uns altres v. n. i de l’actiu immobilitzat 807.482 314.059 157,1% 

Ingressos financers i assimilats 880.231 471.566 86,7% 

Diferències positives de canvi - 28.205 (100,0%) 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 94.270.034 87.563.729 7,7% 

Transferències corrents 69.780.121 51.451.735 35,6% 

Subvencions corrents 5.010.425 12.675.833 (60,5%) 

Transferències de capital 10.116.887 9.362.756 8,1% 

Subvencions de capital 9.362.600 14.073.405 (33,5%) 

BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 403.309 15.177 2.557,4% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 403.309 15.177 2.557,4% 

Total ingressos 103.724.812 97.567.994 6,3% 

    

ESTALVI (DESESTALVI) 26.208.162 24.372.061 7,5% 

Quadre 68 
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La Universitat utilitza el model de compte del resultat econòmic i patrimonial que el 
Pla General de Comptabilitat de la Generalitat preveu per a ens que realitzen operacions 
de caràcter industrial o comercial, quan és més adequat utilitzar el model aplicable a 
ens administratius. Per a la confecció del quadre anterior, aquesta Sindicatura ha 
considerat les adaptacions pertinents a fi de facilitar la homogeneïtat amb la resta 
d’Universitats Públiques. 

En l’exercici de 2006 les despeses han augmentat un 5,9% respecte als de 2005, mentre 
que els ingressos ho han fet en un 6,3%; en conseqüència, l’estalvi obtingut ha sigut un 
7,5% superior en 2006 respecte a l’exercici anterior. 

Pel que fa a les despeses, podem assenyalar l’augment del 5,3% en l’epígraf de 
despeses de gestió ordinària, produït principalment pel capítol de despeses de personal, 
que s’incrementa en un 9,4%; i l’augment del 48,1% en el capítol de transferències i 
subvencions. 

Quant als ingressos, cal assenyalar que els de gestió ordinària han disminuït en un 9,4% 
i els corresponents a transferències i subvencions han augmentat en un significatiu 
7,7%. 

8.4 Compliment de les recomanacions d’exercicis anteriors 

En la fiscalització realitzada en relació a la gestió econòmica i financera de l’exercici 
de 2006, hem analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, per part de la 
Universitat, de les recomanacions recollides en els informes de fiscalització dels 
comptes anuals corresponents als exercicis de 2004 i 2005. 

Mitjançant un escrit del síndic major de comptes de data 1 de febrer de 2007, es va 
trametre al rector de la Universitat l’informe de fiscalització de l’exercici de 2005, 
sol·licitant alhora que comunicara a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o 
que d’ara endavant se n’adoptaren, respecte a les incidències assenyalades en el dit 
informe. 

Responent a la dita recomanació, el 28 de febrer de 2007 el rector de la Universitat ha 
informat sobre les mesures adoptades o en curs d’adopció en relació amb les 
recomanacions del dit informe. 

Del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 2006, 
interessa destacar que la Universitat ha adoptat les mesures oportunes per a implantar la 
pràctica totalitat de les recomanacions efectuades. Tot seguit, però, detallem les 
recomanacions d’exercicis anteriors que continuen pendents de ser implantades i que, 
en conseqüència, reiterem en aquest Informe. 

- En la comptabilitat dels drets per transferències corrents la Universitat ha de ser 
més rigorosa en l’aplicació del que preveu la Instrucció i el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit que aquells 
s’han de reconèixer quan es perceba el cobrament, o es conega de forma certa 
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que l’ens concedent de la subvenció haja dictat l’acte de reconeixement de la 
correlativa obligació. 

- És imprescindible que la Universitat recopile i actualitze la seua normativa 
interna reguladora de la gestió dels convenis i contractes d’investigació, ateses 
les notes d’antiguitat i provisionalitat que caracteritzen l’actualment vigent 
normativa. 

8.5 Recomanacions de la fiscalització de l’exercici de 2006 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat corresponents a l’exercici de 2006, i amb independència de la recomanació 
formulada en l’apartat 8.4 d’aquest Informe, hem vist la necessitat de formular una 
recomanació a fi que la gestió de l’Entitat s’ajuste, en major mesura, a la normativa 
jurídica d’aplicació i a fi d’aconseguir una gestió més eficient i econòmica. 

Com a resultat del treball de fiscalització consistent en el control formal dels comptes 
anuals, d’acord amb el que expressa l’apartat 8.1 de l’Informe, recomanem que la 
Universitat incorpore, en la memòria dels comptes anuals, els apartats exigits per la 
normativa comptable que tinguen contingut, especialment els relatius a l’aplicació del 
romanent de tresoreria i a les despeses amb finançament afectat, així com millorar 
aquells que es presenten de forma incompleta, per tal que els comptes anuals expressen 
d’una manera més completa la seua imatge fidel. 
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9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS GENERALS 

Com hem indicat en els apartats corresponents a cadascuna de les Universitats 
fiscalitzades, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.3 de l’Informe, no s’han posat de 
manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació de les 
àrees fiscalitzades dels comptes anuals de les Universitats Públiques valencianes als 
principis comptables aplicables, com tampoc no hem detectat incompliments rellevants 
de les normes jurídiques a les quals estan sotmeses les Institucions Universitàries. 

Independentment de l’anterior, i en allò que afecta la revisió formal dels comptes 
anuals presentats per les Universitats Públiques valencianes corresponents a l’exercici 
de 2006, hem d’assenyalar que les memòries dels comptes anuals de les Universitats 
Públiques valencianes, llevat del cas de la Universitat Jaume I, ometen determinada 
informació de caràcter rellevant, exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, necessària per a la seua adequada comprensió. 

Com indiquem en diversos apartats de l’Informe, la Intervenció General no ha presentat 
a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de les entitats participades 
majoritàriament per tres Universitats Públiques valencianes, amb la qual cosa 
s’incompleix el que disposa l’article 84 de la LOU. 

Cal significar que en el cas de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I, els 
comptes van ser presentats en la Intervenció General sense que s’haja facilitat 
informació referent a les causes per les quals no van ser retuts posteriorment en la 
Sindicatura de Comptes. En el cas de la Universitat d’Alacant va ser aquesta Institució 
qui no els va presentar en la Intervenció General. 

És imprescindible que totes les Universitats Públiques presenten, juntament amb els 
seus comptes anuals, els d’aquelles entitats on tinguen una participació majoritària, i 
recomanem que la Intervenció General de la Generalitat, en compliment del que 
disposa l’article 81.5 de la LOU, presente en la Sindicatura de Comptes els comptes 
anuals de les esmentades entitats, en els supòsits que han sigut presentats per les 
Universitats. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’han posat de manifest uns altres aspectes 
d’interès que haurien de ser tinguts en compte per a millorar la gestió econòmica i 
comptable de les Universitats, entre els quals podem destacar els que ressenyem tot 
seguit. 

La Comunitat Valenciana no compta amb un Pla General de Comptabilitat per a les 
seues Universitats Públiques, per la qual cosa aquestes formen els seus comptes d’acord 
amb els principis i normes de comptabilitat recollits en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana, i hem observat una manca d’homogeneïtat en la 
seua aplicació i en l’estructura dels seus pressuposts. 
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L’heterogeneïtat en el contingut dels comptes anuals redueix la utilitat de la informació 
comptable en dificultar l’establiment de comparacions o agregacions. Per això 
recomanem que la Intervenció General de la Generalitat aprove un pla de comptabilitat 
per a les Universitats valencianes, i exercisca la competència recollida en l’article 68 c) 
de la LHPGV i desenvolupe la previsió que hi recull l’article 81.4 de la LOU. 

En el curs de la fiscalització, hem constatat l’important saldo deutor que figura en els 
balanços de les Universitats com a pendent de pagament per part de la Generalitat. En 
particular i en relació als drets de caràcter pressupostari corresponents a 2006, el 
conjunt de les Universitats considera com a pendent de pagament la xifra de 
275.131.178 euros, mentre que, segons el Compte de l’Administració, l’import pendent 
de pagament a les Universitats corresponent a les obligacions del pressupost de 2006, 
puja només a 18.451.745 euros. 

La diferència anterior és una discrepància molt significativa i, normalment, tindrà el seu 
origen en criteris dispars d’imputació pressupostària, en relació als fons del programa 
plurianual de finançament. En qualsevol cas, aquesta diferència hauria de ser conciliada 
pels responsables de la Conselleria d’Educació i dels Universitats, per tal que els 
comptes retuts per les Universitats i la Generalitat siguen coherents entre elles. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
del dia en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l’any 2006, el dit esborrany ha sigut enviat al comptedant perquè, en el 
termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar 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 de forma detinguda. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que sobre 
aquestes s’han emés, els quals han servit d’antecedent per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com a annex. 

 

 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DE L’EXERCICI  DE 2006  
 
 
 

- Universitat de València Estudi General 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d’Alacant 

- Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernández 

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 
 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre 

les dites al·legacions  
 
 
Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes en la seua reunió del dia 12 de desembre de 2007.  
 

València, 12 de desembre de 2007 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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