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Universitat d'Alacant. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

La fiscalització efectuada de la Universitat d'Alacant (la Universitat), ha tingut per objecte 
determinar si les transferències rebudes, els passius financers i les despeses financeres 
registrades en els comptes anuals de l'exercici de 2008 es presenten de forma adequada, 
d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el compliment 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en relació amb les 
àrees fiscalitzades. La fiscalització ha comprés també la realització d'una auditoria operativa 
sobre l'Oficina de Control Pressupostari, la seua organització i funcionament, conformement 
al que s'indica en l'apartat 1.1 de la Introducció. 

En l'informe de fiscalització es recullen, així mateix, les mesures que ha d'adoptar la 
Universitat per millorar la seua gestió economicofinancera en exercicis futurs; alhora que s'hi 
ressenyen –si és el cas– les infraccions o irregularitats que s'hagen posat de manifest al llarg 
de la fiscalització. 

1.2 Abast de la fiscalització 

En relació amb la revisió financera i conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1 de 
l'Informe, la fiscalització efectuada ha consistit a revisar els aspectes que s'indiquen en 
l'apartat 1.2.1 de la Introducció a aquest volum d'universitats públiques. 

En la revisió del compliment de la legalitat, conformement als objectius de la fiscalització 
assenyalats en l'apartat 1.1 de l'Informe i amb l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.2 de la 
Introducció, s'ha revisat el compliment –per part de la Universitat– de la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l'exercici 
terminat el 31 de desembre de 2008; així com l'adequació de la formalització i presentació 
dels comptes anuals. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, si 
exceptuem els fets indicats en els apartats 2.1, 5.1 i 5.3 de la Introducció a aquest volum 
d'universitats públiques, no s'han posat de manifest circumstàncies que afecten o puguen 
afectar de forma significativa l'adequació de les transferències rebudes i de l'endeutament als 
principis comptables que hi són d'aplicació. 

Amb independència de la conclusió anterior, interessa observar que la Universitat no ha 
comptabilitzat en l'actiu del balanç el dret de cobrament que té enfront de la Generalitat per 
raó de les quantitats que aquesta acceptà transferir a la Universitat per a fer front als 
venciments dels préstecs i les obligacions emeses per la Universitat, derivats dels plans 
d'inversions, l'import dels quals ascendia a 31 de desembre a 109.952.744 euros; tal com 
s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

En la fiscalització s'ha comprovat, així mateix, que en l'exercici de 2008 la Universitat ha 
contractat quatre pòlisses de crèdit amb la finalitat de cobrir desfasaments de tresoreria a curt 
termini (l'import de les quals a 31 de desembre de 2008 ascendia a 23.500.000 euros), sense 
haver-les imputades al pressupost per la variació neta, malgrat el que s'estableix en el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat; tal com s'indica en l'apartat 5.3 de 
l'Informe. 

En els apartats 4 i 5 de l'Informe es recullen, encara, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació de les 
àrees fiscalitzades als principis comptables aplicables, han de ser tingudes en compte i 
posades en pràctica pels òrgans responsables de la Universitat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2 de l'Informe, no 
s'han posat de manifest durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius 
de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Amb independència de la conclusió anterior, interessa destacar que no existeix una adequada 
estructura en l'Oficina de Control Pressupostari que permeta garantir el compliment del que 
s'estableix en l'article 220 de l'Estatut de la Universitat en relació amb el control intern dels 
seus ingressos i despeses; segons el que s'indica en l'apartat 6 de l'Informe. 
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3. COMENTARIS MÉS IMPORTANTS SOBRE ELS COMPTES ANUALS 

3.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i els adjuntem íntegres –juntament amb 
l'informe d'auditoria– en l'annex del present Informe. 

Els comptes anuals de la Universitat de l'exercici de 2008 foren aprovats pel Consell Social el 
23 de març de 2009, amb l'informe previ favorable del Consell de Govern de 27 de febrer de 
2009. 

Els dits comptes han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat el 29 de juny de 2009, íntegrament en format electrònic, acompanyats de 
l'informe d'auditoria realitzat amb la col·laboració d'una firma d'auditoria; aquest informe es 
és resultat del control financer previst en l'article 14.5 de la Llei 15/2007, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l'exercici de 2008. 

Pel que fa al contingut dels comptes anuals, s'ha de manifestar que, a partir de l'anàlisi dels 
documents que s'hi integren, s'han posat de manifest les següents circumstàncies que interessa 
ressaltar: 

- La memòria dels comptes anuals de la Universitat no recull tota la informació exigida 
pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat; destaca la falta 
d'informació relativa a l'aplicació del romanent de tresoreria, les despeses amb 
finançament afectat i els compromisos de despeses i ingressos a càrrec d'exercicis 
futurs. 

- En el resultat pressupostari de l'estat de liquidació del pressupost, no figuren els ajusts 
per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria, ni els ajusts per desviacions 
de finançament. El romanent de tresoreria inclòs en la memòria dels comptes anuals, 
d'altra banda, no distingeix entre el romanent de tresoreria afectat i el no afectat. Cal 
observar que aquesta informació es troba en un annex dels comptes anuals, raó per la 
qual es recomana que existisca un únic document amb la dita informació, a fi d'evitar 
una errònia interpretació dels comptes. 

- L'article 84 de la LOU estableix que les entitats en les quals les universitats tinguen 
una participació majoritària, han de rendir els seus comptes en els mateixos terminis i 
amb iguals procediments que les universitats de les quals depenguen. Conformement 
al que s'estableix en l'article 14.2 de la LOU, els comptes anuals de les quatre entitats 
participades majoritàriament per la Universitat foren tramesos al Consell Social (el 
qual no ha procedit a aprovar-los), com a tràmit previ al seu enviament a la 
Intervenció General de la Generalitat. 
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3.2 Anàlisi de l'estat d'execució del pressupost 

En el quadre següent, expressat en euros, es mostren els pressuposts inicials dels exercicis de 
2008 i 2007, així com la variació experimentada. 

 
Pressupost inicial Variació 2008/2007 

Capítols 2008 2007 Import % 

III Taxes i d'altres ingressos 25.890.000 24.705.000 1.185.000 4,8% 

IV Transferències corrents 149.776.613 134.816.643 14.959.970 11,1% 

V Ingressos patrimonials 1.025.000 850.000 175.000 20,6% 

VII Transferències de capital 15.574.647 16.214.647 (640.000) (3,9%) 

Total ingressos 192.266.260 176.586.290 15.679.970 8,9% 

I Despeses de personal 109.402.669 98.164.009 11.238.660 11,4% 

II Despeses de funcionament 23.631.903 25.591.800 (1.959.897) (7,7%) 

III Despeses financeres 7.333.099 6.895.133 437.966 6,4% 

IV Transferències corrents 1.630.740 1.540.000 90.740 5,9% 

VI Inversions reals 48.373.790 43.751.290 4.622.500 10,6% 

VII Transferències de capital 300.506 300.506 0 0,0% 

IX Passius financers 1.593.553 343.552 1.250.001 363,8% 

Total despeses 192.266.260 176.586.290 15.679.970 8,9% 

Quadre 3.1 
 

El pressupost inicial de la Universitat es va incrementar en l'exercici de 2008 en un 8,9%, 
respecte al de l'exercici de 2007; les variacions més importants han tingut lloc en el capítol IV 
del pressupost d'ingressos i en els capítols I i VI del pressupost de despeses. 

El pressupost de la Universitat per a l'exercici de 2008 va ser aprovat pel Consell Social el 6 
de febrer de 2008, amb l'informe previ favorable del Consell de Govern de la Universitat de 
data 17 de desembre de 2007. El pressupost es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana en data 26 de març de 2008. 

L'elaboració del pressupost de la Universitat per a l'exercici de 2008 es va fer prenent en 
consideració la pròrroga dels acords de finançament subscrits entre les universitats i la 
Generalitat, la vigència dels quals acabava el 31 de desembre de 2007; encara que en aquell 
moment no existia cap resolució expressa en aqueix sentit. 

La disposició addicional primera de la Llei de la Generalitat 2/2003, de 28 de gener, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, obliga que la Conselleria 
d'Educació emeta i trameta al Consell Social de la Universitat un informe sobre l'adequació de 
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la proposta de pressuposts presentada al finançament de despeses corrents i d'inversions que 
la Generalitat hi haja previst. La Conselleria d'Educació emeté i trameté el dit informe en data 
8 de gener de 2008, però sense pronunciar-s'hi sobre l'adequació mencionada. 

Amb vigència a partir del dia 1 de gener de 2009 i mitjançant la Llei de la Generalitat 
16/2008, la disposició addicional primera de la citada Llei 2/2003 ha canviat la seua redacció, 
suprimint la referència al fet que la Conselleria d'Educació haja de pronunciar-se sobre 
l'adequació de la proposta de pressuposts presentada al finançament de despeses corrents i 
d'inversions que la Generalitat hi haja previst. 

En el quadre següent es recullen les modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici 
de 2008, per capítols pressupostaris, així com la variació experimentada respecte al pressupost 
inicial, amb les xifres expressades en euros. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 25.890.000 3.453.350 29.343.350 13,3% 

IV Transferències corrents 149.776.613 0 149.776.613 0,0% 

V Ingressos patrimonials 1.025.000 0 1.025.000 0,0% 

VII Transferències de capital 15.574.647 23.981.291 39.555.938 154,0% 

VIII Actius financers 0 80.582.700 80.582.700 - 

IX Passius financers 0 149.197 149.197 - 

Total ingressos 192.266.260 108.166.538 300.432.798 56,3% 

I Despeses de personal 109.402.669 -90.154 109.312.515 (0,1%) 

II Despeses de funcionament 23.631.903 224.520 23.856.423 1,0% 

III Despeses financeres 7.333.099 0 7.333.099 0,0% 

IV Transferències corrents 1.630.740 0 1.630.740 0,0% 

VI Inversions reals 48.373.790 89.282.172 137.655.962 184,6% 

VII Transferències de capital 300.506 0 300.506 0,0% 

IX Passius financers 1.593.553 18.750.000 20.343.553 1.176,6% 

Total despeses 192.266.260 108.166.538 300.432.798 56,3% 

Quadre 3.2 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el total de les modificacions de crèdit realitzades 
durant l'exercici de 2008, ha determinat que el pressupost final de la Universitat s'haja 
incrementat en 108.166.538 euros, cosa que representa un 56,3% sobre l'aprovat inicialment; 
de manera que el pressupost definitiu va ser de 300.432.798 euros. 

El major increment del pressupost de despeses s'ha produït en el capítol VI, "Inversions 
reals", per import de 89.282.172 euros, cosa que representa un 184,6% sobre el pressupost 
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inicial d'aquest capítol, fonamentalment a causa de la incorporació de romanents de crèdit 
finançats amb romanent de tresoreria. 

El capítol IX, "Passius financers", s'ha incrementat en 18.750.000 euros (xifra que en 
representa un 1.176,6%), perquè en el pressupost inicial no es va preveure la cancel·lació del 
compte operatiu relacionat amb els projectes d'inversió compresos en el segon pla 
d'inversions (per import de 20.000.000 d'euros), per als quals la Universitat va rebre una 
transferència de capital de la Generalitat; de manera que aquest capítol del pressupost 
d'ingressos s'ha d'incrementar en l'esmentada quantitat de 18.750.000 euros. 

La liquidació de l'estat d'ingressos es mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades 
en euros. 

 

INGRESSOS 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Taxes i d'altres ingressos 29.343.350 30.690.505 28.552.830 2.137.675 104,6% 93,0%
Transferències corrents 149.776.613 150.407.254 125.387.651 25.019.603 100,4% 83,4%
Ingressos patrimonials 1.025.000 739.992 620.329 119.663 72,2% 83,8%
Transferències de capital 39.555.938 39.569.538 39.569.538 0 100,0% 100,0%
Actius financers 80.582.700 0 0 0 0,0% -
Passius financers 149.197 368.154 368.154 0 246,8% 100,0%

Total 300.432.798 221.775.443 194.498.502 27.276.941 73,8% 87,7%

Quadre 3.3 
 

El pressupost definitiu d'ingressos en l'exercici de 2008 va ser de 300.432.798 euros, i s'hi han 
reconegut drets per import de 221.775.443 euros i cobraments per import de 194.498.502 
euros, cosa que ha determinat sengles graus d'execució i realització del 73,8% i del 87,7%. 
S'ha d'observar que, si no prenem en consideració el capítol d'actius financers (que recull 
l'aplicació del romanent de tresoreria de l'exercici anterior), el grau d'execució s'eleva al 
100,9%. 

La liquidació de l'estat de despeses es mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades 
en euros: 
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DESPESES 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag.

Grau 
execució 

Grau 
realització

Despeses de personal 109.312.515 109.299.888 108.375.994 923.894 100,0% 99,2%
Despeses de funcionament 23.856.423 23.359.404 22.109.582 1.249.822 97,9% 94,6%
Despeses financeres 7.333.099 6.881.191 6.881.191 0 93,8% 100,0%
Transferències corrents 1.630.740 1.630.740 1.630.740 0 100,0% 100,0%
Inversions reals 137.655.962 64.136.741 62.604.115 1.532.626 46,6% 97,6%
Transferències de capital 300.506 300.505 300.505 0 100,0% 100,0%
Passius financers 20.343.553 20.343.553 20.343.553 0 100,0% 100,0%

Total 300.432.798 225.952.022 222.245.680 3.706.342 75,2% 98,4%

Quadre 3.4 

El pressupost definitiu de despeses en l'exercici de 2008 va ser de 300.432.798 euros, i s'hi 
han reconegut obligacions per import de 225.952.022 euros, cosa que ha determinat un grau 
d'execució del 75,2%; els pagaments realitzats han sigut de 222.245.680 euros, que donen un 
grau de realització del 98,4%. 

D'acord amb la documentació facilitada per la Universitat, existeixen despeses en l'exercici de 
2008, per import de 3.095.806 euros, que estaven pendents de comptabilitzar al tancament de 
l'exercici, i que han sigut reconegudes en l'exercici de 2009; d'altra banda, s'ha comprovat que 
hi ha despeses de l'exercici de 2007 reconegudes en l'exercici de 2008, per import de 
2.206.398 euros; de manera que el resultat pressupostari estaria sobrevalorat en 889.408 
euros. 

Cal observar que la comptabilitat de les despeses de l'exercici de 2008 que s'ha portat a efecte 
en l'exercici de 2009, s'ha realitzat d'acord amb la circular de la Gerència número 7/2008, en 
la qual s'indica que les factures corresponents a despeses directes de dates compreses entre l'1 
de novembre i el 31 de desembre de 2008 que no hagen pogut tramitar-se en l'exercici, es 
tramitaran a càrrec de l'exercici de 2009. Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat 
que la Universitat es dote d'uns procediments adequats que agiliten la gestió administrativa. 

En el quadre següent es mostra, amb les xifres expressades en euros, el resultat pressupostari 
de l'exercici de 2008, juntament amb les xifres de l'exercici de 2007 i les variacions entre tots 
dos exercicis. 
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Conceptes 2008 2007 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 221.407.290 190.563.158 16,2% 

(-)  Obligacions reconegudes operacions no financeres 205.608.470 187.151.236 9,9% 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers - - - 

(-)  Obligacions reconegudes operacions actius financers - 417.600 (100,0%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 15.798.820 2.994.322 427,6% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (19.975.399) 1.397.851 (1.529,0%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (4.176.579) 4.392.173 (195,1%) 

(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 3.310.286 54.083.888 (93,9%) 

(-)  Desviacions de finançament positives (1.197.358) (25.376.696) (95,3%) 

(+) Desviacions de finançament negatives 399.119 - - 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT (1.664.531) 33.099.365 (105,0%) 

Quadre 3.5 
 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2008 s'ha incrementat, respecte de l'exercici de 2007, 
en un 427,6%; encara que el saldo pressupostari ha disminuït un 195,1%. Una vegada 
realitzats els ajusts oportuns, s'hi observa un dèficit de finançament de l'exercici d'1.664.531 
euros. 

Per a interpretar adequadament el resultat pressupostari de l'exercici i el dèficit de 
finançament, s'ha de considerar l'import de 25.019.603 euros de drets liquidats per 
transferències corrents de la Generalitat per a finançar les despeses corrents de la Universitat; 
tal com s'indica en els apartats 2.1 i 5.1 de la Introducció i 4.2 de l'Informe. 

Les desviacions de finançament no han sigut calculades d'acord amb les normes de 
comptabilitat pública, perquè la Universitat no fa cap seguiment individualitzat de les 
despeses amb finançament afectat. 

L'estat del romanent de tresoreria de l'exercici de 2008, juntament amb les xifres de l'exercici 
de 2007 i el càlcul de les variacions, és el següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Conceptes 2008 2007 Variació 

(+) 1.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 105.093.950 69.918.591 50,3%
(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 27.276.941 67.342.597 (59,5%)
(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 76.619.214 11.756.583 551,7%
(+) Deutors d'operacions no pressupostàries 2.327.230 2.591.793 (10,2%)
(-)  Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.129.435 11.772.382 (90,4%)
(-)  2.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 31.740.563 8.657.846 266,6%
(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 3.706.342 4.395.457 (15,7%)
(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 0 -
(+) Creditors d'operacions no pressupostàries 28.034.221 4.262.389 557,7%
(+) 3.- FONS LÍQUIDS 2.934.094 10.120.420 (71,0%)

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) 76.287.481 71.381.165 6,9%

II.- Excés de finançament afectat 0 0 -
III.- Saldos de dubtós cobrament 0 0 -

IV.- ROMANENT DE TRESORERIA (I-II-III) 76.287.481 71.381.165 6,9%

Quadre 3.6 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el model de romanent de tresoreria presentat en la 
memòria dels comptes anuals de la Universitat, no s'ajusta en tots els seus aspectes al model 
establit en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

Per a interpretar adequadament el romanent de tresoreria, s'ha de considerar l'import de 
100.412.300 euros de drets liquidats en l'exercici i en exercicis anteriors per transferències de 
la Generalitat per a finançar les despeses corrents de la Universitat; tal com s'indica en els 
apartats 2.1 i 5.3 de la Introducció. 

En l'estat de romanent de tresoreria recollit en la memòria dels comptes anuals, no s'ha 
diferenciat entre el romanent de tresoreria afectat i el de lliure disposició; no obstant això, 
hem comprovat que en l'annex als dits comptes s'ha inclòs un detall dels romanents afectats. 

En el quadre següent es mostra el desglossament del romanent que apareix en l'annex dels 
comptes anuals, amb les xifres expressades en euros: 

 
Descripció 2008 2007 Variació 

Romanent afectat 73.423.640 77.149.208 (4,8%) 

Romanent de lliure disposició 2.864.589 3.433.493 (16,6%) 

Romanent total 76.288.229 80.582.701 (5,3%) 

Quadre 3.7 

- 138 - 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2008 

S'ha comprovat que l'import del romanent de tresoreria total de l'estat comptable inclòs en la 
memòria dels comptes anuals i l'import de l'annex, no coincideixen; aquest  circumstància 
posa de manifest la falta d'un control intern a la Universitat que puga detectar la falta 
d'homogeneïtat de la informació recollida en els comptes anuals. 

Quant al càlcul del romanent de tresoreria afectat i del de lliure disposició, s'ha de ressenyar 
que la Universitat no s'ha ajustat a les normes de comptabilitat pública, ja que no fa el 
seguiment de les despeses amb finançament afectat. 

L'estat d'execució de pressuposts tancats –relatiu als ingressos i despeses– que presenta la 
Universitat en els seus comptes anuals, referit al 31 de desembre de 2008, és el següent, amb 
les xifres expressades en euros: 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2008 Segons comptes de 
2007 Ajusts Definitiu Cobrat Insolvències Pendent 

79.099.180 117.893 78.981.287 2.362.073 - 76.619.214 
 

Obligacions pendents de pagament 
Situació en 2008 Segons comptes de 

2007 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 
4.395.457 - 4.395.457 4.395.457 0 

Quadre 3.8 

Cal manifestar que, d'acord amb el que es disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat, la informació s'ha de presentar en la memòria desglossada per exercicis; 
tanmateix, la Universitat ha presentat l'estat de drets per a cobrar d'exercicis tancats sense fer-
ne la distinció per exercicis. Això no obstant, s'ha facilitat aquesta informació a la Sindicatura 
de Comptes. 

Dels drets pendents de cobrament, n'hi ha un total de 75.392.697 euros corresponents a 
transferències corrents de la Generalitat el cobrament dels quals ha quedat ajornat; tal com 
s'indica en l'apartat 4.2 de l'Informe. 

En data 31 de desembre de 2008 hi havia pendents de cobrament drets per import d'1.081.306 
euros corresponents a una subvenció convocada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia per a 
projectes d'infraestructura científica per al període 2000-2006 i finançada amb recursos 
FEDER. 

Els citats drets es van reconéixer en el pressupost d'ingressos de l'exercici de 2003; en relació 
amb aquesta subvenció –que s'abona a mesura que la Universitat justifica les inversions 
realitzades–, s'han presentat dos certificacions d'obra en els mesos de febrer i juny de 
l'exercici de 2008 que estan pendents de cobrament. Cal tenir en compte que s'han concedit 
diverses pròrrogues per a justificar aquesta subvenció, fins al dia 31 de desembre de 2009. 
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La Universitat no hauria d'haver reconegut en el pressupost d'ingressos la totalitat de la citada 
subvenció en el moment de la concessió, sinó una vegada que n'hagués rebut l'ingrés o quan 
hagués tingut constatació que l'ens cedent havia dictat l'acte de reconeixement de la 
correlativa obligació pressupostària, en aplicació del que s'estableix en els principis 
comptables públics. 

3.3 Balanç i compte del resultat economicopatrimonial 

El balanç de la Universitat de l'exercici de 2008, juntament amb les xifres de l'exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
ACTIU 2008 2007 Variació 

Immobilitzat 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 
Actiu circulant 

Deutors 
Tresoreria 

207.209.311
24.149 

204.723.559 
2.461.603 
1.076.292

109.157.479
106.223.384 

2.934.095 

188.863.618 
30.922 

186.371.093 
2.461.603 
1.244.270 

91.811.393 
81.690.973 
10.120.420 

9,7%
(21,9%) 

9,8% 
0,0% 

(13,5%)
18,9% 
30,0% 

(71,0%) 
Total actiu 317.443.082 281.919.281 12,6% 

    
PASSIU 2008 2007 Variació 

Fons propis 
Patrimoni 
Resultat de l'exercici 

Creditors a llarg termini 
Emissions d'obligacions i d'altres valors 
D'altres deutes a llarg termini 

Creditors a curt termini 
Creditors 
Ajusts per periodització 

165.756.676
129.525.093 
36.231.583 

111.645.010
87.806.271 
23.838.739 
40.041.396
33.213.550 
6.827.846 

129.525.092 
117.789.341 
11.735.751 

130.370.409 
87.806.271 
42.564.138 
22.023.780 
22.023.780 

-- 

28,0%
10,0% 

208,7% 
(14,4%)

0,0% 
(44,0%) 

81,8%
50,8% 

-- 
Total passiu 317.443.082 281.919.281 12,6% 

Quadre 3.9 
 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el balanç s'ha incrementat un 12,6% en 
l'exercici de 2008, respecte al de l'exercici anterior. En l'actiu destaca l'increment en l'epígraf 
de "Deutors", que ha sigut del 30%, i la disminució en l'epígraf de "Tresoreria", que ha sigut 
del 71%. Quant al passiu, és remarcable l'augment del "Resultat de l'exercici", d'un 208,7%, i 
de "Creditors a curt termini", del 50,8%. 
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Tal com s'indica en l'apartat 2.1 de la Introducció, el fons de maniobra positiu (que es dedueix 
de l'actiu circulant, menys els creditors a curt termini), per 69.116.083 euros, està sobrevalorat 
en 120.551.806 euros, de manera que resulta negatiu en 51.435.723 euros. 

D'altra banda, s'ha d'observar que l'actiu del balanç no registra el dret de cobrament pels drets 
que la Generalitat es va comprometre a transferir com a conseqüència dels plans d'inversió, 
l'import dels quals ascendia a 31 de desembre de 2008 a 109.952.744 euros; segons que 
s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

El compte del resultat economicopatrimonial de la Universitat de l'exercici de 2008, 
juntament amb el de l'exercici anterior i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre 
següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
DESPESES 2008 2007 Variació 

Despeses de gestió ordinària 
Despeses de personal 
Dotacions per a amortització d'immobilitzat 
D'altres despeses de gestió 
Despeses financeres i assimilables 

Transferències i subvencions 
Transferències corrents 
Transferències de capital 

Pèrdues i despeses extraordinàries 
Despeses extraordinàries 
Despeses i pèrdues d'uns altres exercicis 

185.213.101
123.967.141 
11.528.605 
42.668.186 
7.049.169 
2.279.877
1.979.372 

300.505 
117.893

0 
117.893 

174.895.811 
114.006.012 
12.163.490 
41.444.493 
7.281.816 
1.888.161 
1.541.350 

346.811 
873.800 
769.295 
104.505 

5,9%
8,7% 

(5,2%) 
3,0% 

(3,2%) 
20,7%
28,4% 

(13,4%) 
(86,5%)

(100,0%) 
12,8% 

Total despeses 187.610.871 177.657.772 5,6% 
    

INGRESSOS 2008 2007 Variació 
Ingressos de gestió ordinària 

Ingressos tributaris 
Prestacions de serveis 
Reintegraments 
D'altres ingressos de gestió 
Ingressos financers i assimilats 

Transferències i subvencions 
Transferències corrents 
Transferències de capital 

Guanys i ingressos extraordinaris 
Ingressos extraordinaris 

33.803.438
36.255 

32.486.131 
34.044 

1.013.747 
233.261 

189.976.792
150.407.254 
39.569.538 

62.224
62.224 

28.668.231 
53.836 

26.469.269 
21.517 

946.548 
1.177.061 

160.724.892 
138.270.377 
22.454.515 

399 
399 

17,9%
(32,7%) 

22,7% 
58,2% 
7,1% 

(80,2%) 
18,2%

8,8% 
76,2% 

15.495,0%
15.495,0% 

Total ingressos 223.842.454 189.393.522 18,2% 
    

ESTALVI (DESESTALVI) 36.231.583 11.735.750 208,7% 

Quadre 3.10 
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La Universitat utilitza, per a presentar el compte del resultat economicopatrimonial inclòs en 
els comptes anuals, el model recollit en el Pla General de Comptabilitat Pública de l'Estat, 
d'acord amb el programa informàtic de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat; 
però hauria d'usar el model previst en el Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat per als 
ens administratius. 

En relació amb el contingut del compte del resultat economicopatrimonial, interessa destacar 
que en l'exercici de 2008 les despeses s'han incrementat un 5,6%, respecte a les de l'exercici 
anterior, mentre que els ingressos ho han fet en un 18,2%. En conseqüència, l'estalvi obtingut 
ha sigut un 208,7% superior al de l'exercici de 2007. 

Entre les despeses de gestió ordinària, que s'han incrementat en un 5,9%, destaquen les 
despeses de personal, que han augmentat un 8,7%. Els ingressos de gestió ordinària s'han 
incrementat en un 17,9% i els corresponents a transferències i subvencions ho han fet en un 
18,2%. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES REBUDES 

4.1 Ingressos pressupostaris i ingressos econòmics per transferències rebudes 

El detall dels drets reconeguts nets per transferències i subvencions corrents i de capital de 
l'exercici de 2008, distingint entre les concedides per la Generalitat i les concedides per uns 
altres ens, és el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Concepte 
Drets recon. 

trans. corrents 
Drets recon. 
trans. capital Total 

De la Generalitat 150.131.959 22.952.039 173.083.998 

Per al finançament de despeses corrents 143.446.014 - 143.446.014 

Per al finançament dels plans d'inversions 6.330.599 214.647 6.545.246 

Amortització capital compte operatiu - 20.000.000 20.000.000 

FEDER - 715.776 715.776 

D'altres finançaments 355.346 2.021.616 2.376.962 

De l'Administració de l'Estat - 8.804.316 8.804.316 

De la resta d'ens 275.295 7.813.183 8.088.478 

Total ingressos pressupostaris per transferències 150.407.254 39.569.538 189.976.792 

Quadre 4.1 
 

Els drets reconeguts per transferències corrents, per import de 150.407.254 euros, i per 
transferències de capital, per import de 39.569.538 euros, coincideixen amb els ingressos 
imputats per transferències en el compte del resultat economicopatrimonial. 

Els ingressos pressupostaris per transferències, tant corrents com de capital, constitueixen el 
85,7% dels drets reconeguts nets totals del pressupost d'ingressos i el 84,9% dels ingressos 
imputats al compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici de 2008. 

El finançament de la Generalitat per a les despeses corrents de la Universitat, representa el 
67,8% dels drets reconeguts nets totals del pressupost d'ingressos i el 67,2% dels ingressos 
imputats en el compte del resultat economicopatrimonial. 

4.2 Finançament de les despeses corrents de la Universitat per part de la Generalitat 

Els criteris de finançament de les despeses corrents de la Universitat es van establir en el 
Programa Plurianual de Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià 1999-2003, la 
vigència del qual finalitzà el 31 de desembre de 2007. En l'exercici de 2008 s'han aplicat 
criteris similars a aquells, en virtut del conveni de col·laboració de caràcter plurianual per al 
finançament de despeses corrents i d'inversió signat entre la Conselleria d'Educació i la 
Universitat en data 29 de maig de 2008. 
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Entre els objectius del Programa Plurianual hi havia el de dotar les universitats amb un pla 
financer plurianual que garantís l'automatisme en la dotació de recursos, configurant un 
sistema que permetés establir, de manera prèvia i de forma aproximada, els ingressos amb què 
comptarien en exercicis futurs. 

A continuació es mostra l'evolució en els últims tres exercicis dels drets reconeguts per la 
Universitat i dels pagaments efectuats per la Generalitat, com a resultat de l'aplicació dels 
criteris de finançament del Programa Plurianual, segons els comptes anuals de la Universitat, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
 Exercici 

Concepte 2006 2007 2008 

(+) Finançament pendent a la fi de l'exercici anterior 44.270.973 58.268.203 75.392.697 

(-)  Pagaments de la Generalitat per endarreriments (38.383.664) (48.755.939) - 

I.-  Finançament pendent d'exercicis tancats 5.887.309 9.512.264 75.392.697 

(+) Drets reconeguts en l'exercici segons criteris PPF 121.680.894 131.622.136 143.446.014 

(-)  Pagaments de la Generalitat pel PPF de l'exercici (69.300.000) (65.741.703) (118.426.411) 

II.- Finançament pendent de l'exercici corrent 52.380.894 65.880.433 25.019.603 

Finançament pendent / Ajornament 2008 (I+II) 58.268.203 75.392.697 100.412.300 

Quadre 4.2 
 

Com podem observar en el quadre anterior, en data 31 de desembre de 2008 hi havia pendent 
de cobrament un total de 100.412.300 euros corresponents a transferències corrents de la 
Generalitat per aplicació del Programa Plurianual, dels quals corresponen 75.392.697 euros a 
exercicis tancats i 25.019.603 euros a l'exercici de 2008. El cobrament d'aquests drets ha sigut 
ajornat per mitjà d'un conveni signat el 29 de maig de 2008 entre la Universitat i la 
Conselleria d'Educació; tal com s'indica en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

La Universitat ha reconegut drets durant els exercicis de 2008 i anteriors per un import total 
de 100.412.300 euros, sense que la Generalitat els hagués fets efectius ni haver conegut la 
Universitat de forma certa que aquella hagués dictat els actes de reconeixement de les 
correlatives obligacions pressupostàries. 

En conseqüència, en l'exercici de 2008 s'han imputat al pressupost d'ingressos 25.019.603 
euros per ingressos meritats en aplicació dels criteris de finançament del Programa Plurianual, 
per als quals caldria considerar les circumstàncies indicades en l'apartat 2.1 de la Introducció 
de l'Informe. 

A conseqüència dels endarreriments de la Generalitat, la Universitat ha vingut incorrent en 
despesa corrent que ha hagut de finançar amb estalvi acumulat en uns altres exercicis i amb 
endeutament. 
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4.3 Conveni per al finançament de despeses corrents i d'inversió 

La Conselleria d'Educació, en data 29 de maig de 2008, va subscriure amb la Universitat un 
conveni de col·laboració de caràcter plurianual per a finançar les despeses corrents meritades 
a 31 de desembre de 2008 i les despeses d'inversió en exercicis futurs, la vigència del qual es 
mantindrà fins al 31 de desembre de 2022. L'import total del conveni s'eleva a 165.147.266 
euros i en corresponen 134.087.621 euros al finançament de despeses corrents i 31.059.645 
euros a despeses d'inversió. 

En el quadre següent es mostra el detall dels venciments anuals del citat conveni, diferenciant 
entre despesa corrent i d'inversió, amb les xifres expressades en euros. 

 

Any 
Despesa 
corrent 

Despesa 
d'inversió Total 

2009 4.560.494 6.211.929 10.772.423 

2010 5.672.923 6.211.929 11.884.852 

2011 5.672.923 6.211.929 11.884.852 

2012 5.672.923 6.211.929 11.884.852 

2013 5.672.923 6.211.929 11.884.852 

2014 11.884.852 0 11.884.852 

2015 11.884.852 0 11.884.852 

2016 11.884.852 0 11.884.852 

2017 11.884.852 0 11.884.852 

2018 11.884.852 0 11.884.852 

2019 11.884.852 0 11.884.852 

2020 11.884.852 0 11.884.852 

2021 11.884.852 0 11.884.852 

2022 11.756.619 0 11.756.619 

Total 134.087.621 31.059.645 165.147.266 

Quadre 4.3 
 

En relació amb el finançament de les despeses corrents, el conveni significa donar per 
finalitzat el Programa Plurianual del Sistema Públic Universitari Valencià i el finançament 
universitari corresponent a l'exercici pressupostari de 2008. 

La diferència entre els drets reconeguts per la Universitat pendents de cobrament a 31 de 
desembre de 2008, per import de 100.412.300 euros, i els 134.087.621 euros que figuren en el 
conveni per transferències corrents, és de 33.675.321 euros, i ha sigut considerada per la 
Universitat com un ingrés no meritat; tal com s'indica en l'apartat 5.2 de la Introducció. 
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Els efectes del conveni per al finançament de despeses corrents i d'inversió sobre la 
classificació en l'actiu del balanç dels drets per a cobrar meritats, sobre el romanent de 
tresoreria no afectat i sobre els compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts d'exercicis 
posteriors, s'indiquen en els apartats 5.3 i 5.5 de la Introducció. 

Interessa destacar que el romanent de tresoreria de la Universitat, l'import del qual a 31 de 
desembre de 2008 és de 76.287.481 euros, és la font bàsica de finançament de les seues 
correlatives despeses o inversions, per mitjà de les modificacions pressupostàries. En aquest 
sentit, en exercicis successius, en la mesura en què vagen executant-se inversions o despeses 
sense que es produïsca cap nou estalvi, la Universitat haurà de recórrer a l'endeutament. 

En relació amb el finançament de les despeses d'inversió, el citat conveni hi preveu la xifra de 
31.059.645 euros, distribuïts en cinc anualitats que abasten des de l'exercici de 2009 fins a 
l'exercici de 2013, a raó de 6.211.929 euros en cada exercici. 

La subvenció per a despeses d'inversió va destinada a finançar la nova Facultat d'Educació i a 
la rehabilitació de diferents facultats i de la biblioteca, amb uns imports d'adjudicació conjunts 
que s'eleven a 20.985.425 euros; està previst que les obres en finalitzen l'any 2009. Cal 
observar que les obligacions reconegudes netes en l'exercici de 2008 per les obres referides en 
el paràgraf anterior, foren de 6.221.025 euros. 

4.4 Estabilitat pressupostària 

A la Universitat és aplicable la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i se'n verifica el 
compliment de conjunta amb el de la Generalitat, mitjançant la integració del seu saldo 
pressupostari no financer amb el saldo pressupostari no financer de la Generalitat. 

La normativa del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals estableix les regles per 
a calcular els eventuals ajusts que s'hagen de practicar sobre el saldo pressupostari no financer 
referit. L'aplicació a la Universitat de les regles relatives a la consolidació de transferències 
entre administracions públiques, implica un ajust consistent en una disminució del saldo 
pressupostari no financer de la Universitat –pels imports que figuren en l'apartat 4.2 de 
l'Informe– com a demora de finançament de l'exercici corrent. 

S'ha calculat que, amb l'ajust referit en el paràgraf anterior, haurien resultat unes necessitats 
de finançament de 62.447.571 euros en l'exercici de 2007 i de 9.997.431 euros en l'exercici de 
2008. 

En aqueix sentit, la Universitat tramet trimestralment un qüestionari d'informació comptable 
normalitzada sobre l'execució del pressupost i la situació de l'endeutament, en virtut del que 
es disposa en l'article 69.h) de la LHPGV. 

4.5 D'altres fets 

De les transferències rebudes de l'Administració de l'Estat i d'unes altres entitats, per imports 
de 8.804.316 euros i 8.088.478 euros respectivament, n'hem seleccionat una mostra 
significativa. 
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En l'anàlisi dels documents seleccionats, s'ha comprovat l'existència de dues subvencions de 
capital corresponents al programa de mobilitat d'estudiants "Erasmus", per un import total de 
875.440 euros, que calia haver imputat al capítol IV del pressupost d'ingressos, 
"Transferències corrents", en atenció a la naturalesa de les despeses que financen. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'ENDEUTAMENT 

5.1 Detall de les operacions d'endeutament 

En el quadre següent es mostra la informació compresa en la memòria dels comptes anuals de 
l'exercici de 2008 relativa a l'endeutament de la Universitat, en funció de la seua naturalesa i 
dels venciments; així com els imports corresponents a l'exercici de 2007 i la seua variació, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
    2008 2007

Operacions 
Creditors 

llarg termini 
Creditors 

curt termini Total Total Variació 

Emissió d'obligacions i bons 87.806.271 0 87.806.271 87.806.271 0,0% 

Deutes amb entitats de crèdit 149.197 0 149.197 20.765.329 (99,3)% 

D'altres deutes 1.757.717 0 1.757.717 902.336 94,8% 

Deutes en moneda estrangera 21.931.826 0 21.931.826 20.896.472 5,0% 

D'altres creditors 0 1.472.987 1.472.987 13.365.934 (89,0)% 

Total 111.645.011 1.472.987 113.117.998 143.736.342 (21,3)% 

Quadre 5.1 
 

La Universitat no ha proporcionat informació, en la memòria dels comptes anuals, sobre cada 
un dels deutes, sinó que n'ha facilitat la informació de forma agregada, segons els epígrafs 
corresponents del balanç; cosa que no s'ajusta al que es disposa en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat. No obstant això, s'ha de dir que ens han facilitat tota 
la informació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes. 

D'altra banda, s'ha inclòs dins de l'epígraf de "D'altes creditors" l'import corresponent a 
"D'altres partides pendents d'aplicació definitiva", per import d'1.129.434 euros, que no 
s'havien d'haver registrat en l'apartat sobre endeutament dels comptes anuals. 

En el quadre següent es mostra el detall de les operacions d'endeutament a 31 de desembre de 
2008, amb expressió del tipus de deute segons el document en el qual es va formalitzar, 
distingint entre curt i llarg termini, amb les xifres expressades en euros. 
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 2008 

Operacions Llarg termini Curt termini Total 

Emissió d'obligacions 1997  63.106.271 0 63.106.271 

Emissió d'obligacions  1999 0 24.700.000 24.700.000 

Préstec BEI any 1999 1.931.826 214.647 2.146.473 

Préstec BEI any 2003 20.000.000 0 20.000.000 

Préstec Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç 149.197 0 149.197 

Préstec SEPIVA 984.266 0 984.266 

Préstec Ministeri Ciència i Tecnologia 773.431 128.905 902.336 

Pòlisses de crèdit 0 23.545.348 23.545.348 

Total 86.944.991 48.588.900 135.533.891 

Quadre 5.2 
 

Cal manifestar que la informació continguda en el quadre anterior difereix de la 
proporcionada per la Universitat en els seus comptes anuals, ja que aquesta no ha inclòs, en 
l'apartat de la memòria corresponent a "Passius financers", la informació sobre les pòlisses de 
crèdit a curt termini; segons que es detalla en l'apartat 5.3 de l'Informe. Amb independència 
de la circumstància anterior, interessa observar que la Universitat ha facilitat tota la 
informació que li ha sol·licitat la Sindicatura de Comptes. 

S'ha comprovat que tampoc no han reclassificat a curt termini l'import corresponent a les 
obligacions emeses, el venciment de les quals es produirà en l'exercici de 2009; tal com 
s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

5.2 Endeutament derivat dels plans d'inversions 1995-2003 

L'endeutament de la Universitat derivat dels plans d'inversions 1995-2003 va ser instrumentat 
per mitjà de tres convenis de col·laboració subscrits entre la Universitat i la Generalitat amb 
dates de 21 de juliol de 1997, 26 d'octubre de 1999 i 28 de juliol de 2003; així com en sengles 
contractes d'agència derivats dels dos primers, segons que s'explica amb més detall per al 
conjunt de les universitats públiques valencianes en l'apartat 5.3 de la Introducció. 

En el quadre següent es mostra un detall dels operacions realitzades en virtut dels dits 
convenis, distingint entre el curt i el llarg termini, en funció dels venciments e cada una de les 
operacions, amb les xifres expressades en euros. 
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Deute a 31-12-08 

Tipus d'operació 
Nominal 

inicial 
Deute a     
01-01-08 

Amortitz. 
2008 

Pendent a 
31/12/08 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Tipus 
d'interés 

Conveni de 1997 

Emissió obligacions 1997 

BEI 02/08/99 

63.106.271 

3.005.061 

63.106.271 

2.361.120 

-- 

214.647 

63.106.271 

2.146.473 

63.106.271 

1.931.826 

- 

214.647 

6,50% 

5,14% 

Conveni de 1999 

Emissió obligacions 1999 24.700.000 24.700.000 - 24.700.000 - 24.700.000 5,39% 

Conveni de 2003 

BEI-12/12/03 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 4,96% 

Total deute 110.811.332 110.167.391 214.647 109.952.744 85.038.097 24.914.647  

Quadre 5.3 
 

El tipus d'interés d'aquestes operacions és fix, amb l'excepció del préstec formalitzat en l'any 
2003 amb el Banc Europeu d'Inversions, que és variable. 

El detall dels venciments anuals de l'emissió d'obligacions i de les operacions de crèdit 
formalitzades amb el Banc Europeu d'Inversions, així com del deute pendent al final de cada 
any, en el qual no s'inclouen les despeses financeres, és el que mostrem a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 
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Any i import de cada venciment 

Any Obligacions BEI Total  
Deute 

pendent 

2005 0 214.647 214.647 110.596.685 

2006 0 214.647 214.647 110.382.038 

2007 0 214.647 214.647 110.167.391 

2008 0 214.647 214.647 109.952.744 

2009 24.700.000 214.647 24.914.647 85.038.097 

2010 0 1.643.219 1.643.219 83.394.878 

2011 0 1.643.219 1.643.219 81.751.659 

2012 0 1.643.219 1.643.219 80.108.440 

2013 0 1.643.219 1.643.219 78.465.221 

2014 0 1.643.219 1.643.219 76.822.002 

2015 0 1.643.219 1.643.219 75.178.783 

2016 0 1.643.219 1.643.219 73.535.564 

2017 63.106.271 1.643.219 64.749.490 8.786.074 

2018 0 1.643.219 1.643.219 7.142.855 

2019 0 1.428.571 1.428.571 5.714.284 

2020 0 1.428.571 1.428.571 4.285.713 

2021 0 1.428.571 1.428.571 2.857.142 

2022 0 1.428.571 1.428.571 1.428.571 

2023 0 1.428.571 1.428.571 0 

Total 87.806.271 23.005.061 110.811.332  

Quadre 5.4 
 

En el moment de la firma dels convenis i contractes referits anteriorment, la Universitat 
assumí la titularitat del deute amb els creditors i, simultàniament, la titularitat d'un dret de 
cobrament enfront de la Generalitat per la mateix quantia; totes dues s'hi obligaven a fer-ne el 
pagament, més el dels interessos que anessen meritant-se. La Universitat va cedir aquest dret 
de cobrament als creditors, amb consentiment irrevocable de la Generalitat, però sense 
transferir els riscs d'insolvències i morositat. 

Segons el que hem exposat abans, la Universitat reconeix anualment en el capítol IX del 
pressupost de despeses, "Passius financers", l'import corresponent a l'amortització dels dits 
préstecs, i simultàniament reconeix pel mateix import una transferència de la Generalitat en el 
capítol VII del pressupost d'ingressos. 

Així mateix, la Universitat reconeix en el capítol III del pressupost de despeses, "Passius 
financers", els interessos liquidats en aqueix exercici per les obligacions emeses i pels 
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préstecs formalitzats amb el Banc Europeu d'Inversions, i alhora reconeix pel mateix import 
una transferència corrent de la Generalitat en el capítol IV del pressupost d'ingressos. 

En conseqüència amb el que hem expressat, en cada venciment anual de capital i d'interessos 
no es produeix una entrada i una eixida de fons líquids en la tresoreria de la Universitat, sinó 
que és la Generalitat qui paga directament als creditors aquestes obligacions per mitjà de 
l'Institut Valencià de Finances, i en el pressupost de la Universitat es registra un cobrament i 
un pagament en formalització. 

L'efecte, sobre el saldo pressupostari, dels venciments de capital i d'interessos mencionats és 
neutre, ja que es reconeixen obligacions en el pressupost de despeses (per despeses financeres 
i passius financers) i drets en el pressupost d'ingressos (per transferències corrents i de capital) 
per la mateixa quantia; si bé és cert que es genera una capacitat de finançament –en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals– per l'import de les amortitzacions de 
capital. 

La Universitat va registrar en l'actiu les despeses d'emissió i formalització de l'emissió 
d'obligacions. En aquest sentit, l'epígraf "Despeses per a distribuir en diversos exercicis" de 
l'actiu del balanç, en reflecteix l'import pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2008, que 
puja a 1.076.292 euros. En l'exercici de 2008 s'han imputat al compte del resultat 
economicopatrimonial un total de 167.978 euros en concepte de despeses financeres. 

En el quadre següent es mostren els epígrafs del balanç a 31 de desembre de 2008 on es 
reflecteixen les operacions relatives als plans d'inversions 1995-2003, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
ACTIU Import PASSIU 

A) IMMOBILITZAT  C) CREDITORS A LLARG TERMINI  

III. Inversions financeres permanents  I. Emissions de bons i d'altres valors 87.806.271 

2. Compromisos finançament de reemborsament  II. D'altres deutes a llarg termini  

B) DESPES. DISTRIB. DIVERSOS EXERS. 1.076.292 3. Deutes en moneda estrangera  21.931.826 

C) ACTIU CIRCULANT  E) CREDITORS A CURT TERMINI  

II. Deutors  I. Emissions de bons i d'altres valors  

2. Deutors no pressupostaris  1. Obligacions i bons a curt termini  

III. Inversions financeres temporals  3. Interessos d'obligacions no vençudes  

2. Compromisos finançament de reemborsament  II. Deutes amb entitats de crèdit  

  1. Préstecs i d'altres deutes  

  

2. Deutes per interessos no vençuts 

III. Creditors 

5. D'altres creditors 214.647 

Total 1.076.292 Total 109.952.744 

Quadre 5.5 
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En relació amb les operacions derivades dels convenis realitzats entre la Universitat i la 
Generalitat relacionats amb els actius i passius pels plans d'inversió, es poden observar les 
incidències següents: 

- No s'ha reconegut, en l'actiu del balanç, el dret de cobrament dels imports que la 
Generalitat es va comprometre a transferir a la Universitat a conseqüència dels plans 
d'inversió 2001-2003, l'import del qual a 31 de desembre de 2008 ascendia a 
109.952.744 euros. La Universitat assumí la titularitat del deute amb els creditors al 
mateix temps que la titularitat d'un dret de cobrament enfront de la Generalitat; però 
aquest dret no ha sigut reflectit en el balanç ni en la memòria dels comptes anuals. 

- La Universitat no ha reclassificat a curt termini l'import corresponent a la segona 
emissió d'obligacions, el venciment de la qual es produirà en novembre de 2009, i que 
puja a 24.700.000 euros. 

- No s'ha registrat l'import corresponent als interessos meritats i no vençuts tant en 
l'exercici de 2008, com en exercicis anteriors. En conseqüència, l'epígraf de creditors a 
curt termini del passiu està infravalorat en 563.594 euros. 

- La Universitat ha registrat l'import corresponent a les operacions de crèdit amb el 
Banc Europeu d'Inversions, per import de 21.931.826 euros, en el compte "Deutes a 
llarg termini en moneda estrangera", per aquella part que venç a llarg termini; però el 
que calia era haver-ne fet el registre en el compte "Deutes a llarg termini amb entitats 
de crèdit". D'altra banda, en el compte "Deutes a curt termini per préstecs rebuts en 
moneda estrangera" se n'ha registrat aquella part que venç a curt termini, per import de 
214.647 euros; quan calia haver-la registrada en el compte "Deutes a curt termini amb 
entitats de crèdit". 

- A pesar del que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, en la memòria no es recull informació sobre els compromisos d'ingressos 
a càrrec de pressuposts d'exercicis posteriors derivats dels convenis i acords presos 
pels plans d'inversions, els quals suposen que la Universitat rebrà de la Generalitat una 
transferència de capital per un import total de 109.952.744 euros i una transferència 
corrent per a pagar interessos. La memòria tampoc no recull informació relativa als 
compromisos de despeses derivats dels pagaments del deute formalitzat per la 
Universitat per l'emissió d'obligacions i per operacions de crèdit amb el Banc Europeu 
d'Inversions. 

5.3 Pòlisses de crèdit a curt termini 

En data 29 de maig de 2008 s'acorda, amb la finalitat de facilitar les disponibilitats de 
tresoreria de la Universitat i amb caràcter complementari al conveni de col·laboració per al 
finançament de despeses corrents i d'inversió subscrit entre la Conselleria d'Educació i la 
Universitat, autoritzar –si així ho sol·licitava la Universitat– operacions d'endeutament a curt 
termini per un import màxim de 5.000.000 d'euros, que havien de ser cancel·lades abans del 
28 de febrer de 2009. 
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Tanmateix, s'ha comprovat que en l'exercici de 2008 la Universitat va contractar quatre 
pòlisses de crèdit amb venciment inferior a l'any per un import total de 23.500.000 euros, 
sense haver demanat autorització a la Generalitat; malgrat el que s'estableix en l'article 81.3.h) 
de la LOU, en el qual s'estableix que la Generalitat ha d'autoritzar en tots els casos qualsevol 
operació d'endeutament. 

Segons que s'estipula en l'article 3.n) de la Llei de la Generalitat 2/2003, de 28 de gener, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, el Consell Social ha de proposar 
als òrgans competents de la Generalitat que aproven qualsevol operació d'endeutament de la 
Universitat. 

De les quatre operacions de crèdit concertades en l'exercici de 2008, n'hi ha tres que foren 
cancel·lades en els mesos de març, abril i agost de 2009; mentre que l'operació restant, per 
import d'1.500.000 euros, venç en novembre de 2009. 

Cal dir que les dites operacions de crèdit no han sigut imputades al pressupost per la variació 
neta (que és el que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat), 
sinó que les han considerades com a operacions no pressupostàries. 

5.4 Préstec del SEPIVA 

En data 14 d'octubre de 2005 es va formalitzar un protocol entre la Universitat i la Generalitat 
per a posar en marxa el pla d'infraestructures cientificotecnològiques, que considerava 
distintes vies de finançament per a les dites infraestructures, entre les quals s'incloïa el 
finançament per mitjà de mecanismes de col·laboració pública i privada. 

Basant-se en el dit conveni, el 12 de desembre de 2006 la societat mercantil Seguretat i 
Promoció Industrial Valenciana, S.A. i la Universitat signaren un contracte de préstec de 
remuneració vinculada, amb la finalitat d'adquirir els diferents terrenys on s'ubicaria la 
denominada "Infraestructura". 

L'import del préstec concedit pel SEPIVA ascendia, com a màxim, a 1.620.000 euros de 
principal. La Universitat podia disposar del dit import en un únic desemborsament o en 
diversos desemborsaments successius i hi havia un termini màxim durant el qual la 
Universitat podia realitzar les disposicions, el qual –segons el contracte subscrit– finalitzava 
el 31 de maig de 2008. 

En relació amb el dit préstec, la Universitat va demanar dues disposicions de fons en dates 8 
de maig de 2007 i 26 de desembre de 2007, per sengles imports de 984.286 euros i 484.514 
euros. S'ha comprovat que el SEPIVA només va desemborsar la primera quantitat, de manera 
que a 31 de desembre de 2008 l'import registrat per deutes a llarg termini era de 984.286 
euros. 

La Universitat no estarà obligada a amortitzar capital fins que no haja transcorregut un any 
des de la data de finalització de les obres de la "Infraestructura", i en qualsevol cas haurà de 
començar a fer-ne l'amortització en data 31 de desembre de 2010. 
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El termini màxim d'amortització del préstec és el 31 de desembre de 2056, data en què la 
Universitat haurà d'haver amortitzat tots els imports disposats. No obstant això, l'obligació 
d'amortitzar la totalitat dels imports disposats abans d'aqueixa data estarà subordinada al fet 
que la Universitat haja obtingut suficients ingressos d'explotació. 

5.5 D'altres operacions 

Amb data 29 de maig de 2000, la Secretaria d'Estat de Política Científica i Tecnològica 
resolgué concedir a la Universitat ajudes per import d'1.546.862 euros per a la dotació 
d'infraestructures del parc científic. Les dites ajudes es concedeixen en forma d'avançaments 
reintegrables a tipus d'interés zero. 

L'amortització de les ajudes concedides per la citada Secretaria d'Estat es realitza en dotze 
anualitats, des de l'exercici de 2004 fins al de 2015, i la quota anual és de 128.905 euros. 
L'import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2008 ascendia a 902.336 euros, dels 
quals s'han registrat 773.431 euros com a deutes a llarg termini i 128.905 euros com a deutes 
a curt termini. 

Quant a l'existència d'avals o garanties anàlogues prestades a favor de tercers per la 
Universitat, a la data de tancament de l'exercici de 2008 la Universitat no en mantenia cap; 
segons una certificació aportada per la Universitat mateixa. 

Durant l'exercici de 2008 la Universitat ha cancel·lat el compte operatiu del Banco de Crédito 
Local, que ascendia a un import de 20.000.000 d'euros i que estava associat al pla d'inversions 
concertat amb la Generalitat; a aqueix efecte, es va rebre una transferència de capital de la 
Generalitat pel mateix import. 
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6. AUDITORIA OPERATIVA DE L'OFICINA DE CONTROL PRESSUPOSTARI 

6.1 Objectius i abast 

L'auditoria operativa sobre l'Oficina de Control Pressupostari, la seua organització i 
funcionament, ha consistit en l'estudi dels seus procediments, polítiques, programes i 
informes, amb la finalitat de proporcionar-ne una descripció completa, posar de manifest els 
seus aspectes positius i aquells susceptibles de millora i detectar-ne les possibles debilitats, 
realitzant observacions, declaracions i orientacions sobre actuacions i polítiques concretes i 
proposant mesures i recomanacions conformes als principis generals de bona gestió. 

Les conclusions de l'auditoria operativa no tenen per objectiu pronunciar-se globalment sobre 
l'eficàcia, eficiència i economia aconseguides per l'Oficina de Control Pressupostari. En el cas 
d'existir objectius i indicadors per a mesurar la seua activitat o els seus resultats –establits i 
valorats per la Universitat mateixa–, se'n constata l'existència i se'n fa una valoració. 

6.2 Legalitat vigent 

L'article 82 de la Llei Orgànica d'Universitats disposa que la Generalitat establirà les normes i 
els procediments per a controlar les inversions, despeses i ingressos de les universitats 
públiques, per mitjà de tècniques d'auditoria i sota la supervisió dels consells socials; la 
legislació supletòria en serà la que en aquesta matèria siga d'aplicació al sector públic. 

Ja ve realitzant-se un control financer de les universitats públiques per mitjà d'auditories i sota 
la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, en virtut del que es disposa en les lleis 
de pressuposts de la Generalitat, les quals estableixen també la possibilitat –si hom ho estima 
necessari– d'efectuar unes altres auditories per a fer el seguiment de l'aplicació de la 
subvenció al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament 
del pla d'inversions. 

D'altra banda, l'article 3.i) de la Llei de la Generalitat 2/2003, de 28 de gener, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, estableix –entre les competències i 
funcions d'índole econòmica– la supervisió de les activitats ordinàries de l'òrgan de control 
intern, mitjançant l'obligació d'informar anualment sobre les seues actuacions. 

L'article 220 de l'Estatut de la Universitat, aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del 
Consell de la Generalitat, disposa la creació d'una Oficina de Control Pressupostari que 
garantisca el control intern dels seus ingressos i despeses, i que constituirà una unitat 
administrativa que desenvolupe les seues funcions preferentment amb tècniques d'auditoria, 
sota la immediata dependència del rector, i que informarà anualment el Consell Social sobre 
les seues actuacions. 

6.3 Normativa del servei, dependència i recursos humans i materials 

En juliol de 2007 es va crear l'Oficina de Control Pressupostari, com a conseqüència d'una 
reorganització dels serveis existents fins a aqueixa data. Amb anterioritat, la dita unitat estava 
compresa dins del servei de control de gestió. 
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L'article 18 de les bases d'execució del pressupost de la Universitat regula l'àmbit i els 
objectius generals de control intern. En virtut del que es preveu en el citat precepte legal, 
l'Oficina de Control Pressupostari ha de verificar i controlar l'execució dels ingressos i de les 
despeses del pressupost, amb independència dels responsables del centres de despesa; a 
aqueix efecte, podrà sol·licitar en qualsevol moment els documents i dictàmens que estime 
convenients. 

L'Oficina de Control Pressupostari, d'acord amb el que es disposa en la citada base 
d'execució, podrà proposar a la Gerència la realització de revisions i controls interns als 
diferents centres de despesa i serveis. La dita Oficina haurà d'emetre un informe de cada 
exercici econòmic i de tots aquells que li encarregue la Gerència. 

El detall de l'actual configuració de l'Oficina de Control Pressupostari, segons que es 
determina en la relació de llocs de treball de la Universitat, és el següent: 

 
Lloc Sistema de provisió Grup 

Subdirector del servei Concurs A/B 

Quadre 6.1 
 

El lloc de treball de subdirector de servei té naturalesa funcionarial i està classificat com un 
lloc d'administració general. 

No hi ha un pla de formació específic per al personal de l'Oficina de Control Pressupostari. 
Durant l'exercici de 2008 no s'ha fet tampoc cap curs específic relacionat amb funcions de 
control intern. 

6.4 Resum descriptiu de les activitats 

Les funcions que ha desenvolupat l'Oficina de Control Pressupostari en l'exercici de 2008, 
d'acord amb la memòria d'activitats, han sigut les següents: 

- Coordinació de l'auditoria de la Intervenció General de l'Administració de la 
Generalitat. 

- Coordinació de l'auditoria realitzada per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 

- Coordinació de diferents auditories relacionades amb projectes finançats amb fons 
FEDER i amb projectes finançats per unes altres entitats. 

D'acord amb el que hem exposat anteriorment, l'Oficina de Control Pressupostari no ha 
realitzat activitats dirigides a garantir el control intern de les despeses i els ingressos de la 
Universitat, ni tampoc ha realitzat cap activitat de control financer. 
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En conseqüència amb això, l'Oficina de Control Pressupostari no ha emés en l'exercici de 
2008 cap informe de control intern, ni ha emés advertiments o observacions que posessen de 
manifest deficiències en els actes o procediments realitzats per la Universitat. 

6.5 Plans estratègics, objectius i sistemes de gestió de qualitat 

En juny de 2006 es va presentar el Pla Estratègic de Gestió referit a l'administració i els 
serveis de la Universitat i posteriorment el Consell de Govern de la Universitat, en data 28 de 
febrer de 2007, aprovà el marc per a la planificació estratègica de la Universitat, l'horitzó 
temporal del qual abastava els exercicis de 2007 a 2012, i que va ser publicat en el butlletí 
oficial de la Universitat de data 13 de març de 2007. 

La planificació estratègica es constitueix com una eina que, a partir de la identificació de la 
missió d'una organització i de l'anàlisi de la seua situació en un moment determinat, permet a 
la Universitat formular els seus objectius estratègics i –d'acord amb aquests– planificar les 
seues actuacions futures i dissenyar indicadors per a conéixer el grau de consecució de tals 
objectius. 

Cal dir que, en el Pla Estratègic de Gestió de la Universitat, no es van desenvolupar els 
objectius o les accions relacionats amb el control intern de les despeses i els ingressos de la 
Universitat. 

D'altra banda, s'ha comprovat que, en el marc del Programa d'Avaluació Institucional de la 
Universitat (per mitjà del qual se n'ha fet l'avaluació dels serveis), l'Oficina de Control 
Pressupostari no ha sigut sotmesa a avaluació, raó per la qual no disposa d'una carta de serveis 
pròpia, fonamentalment perquè les seues funcions no estan desenvolupades. 

6.6 Aspectes susceptibles de millora 

A partir de l'estudi realitzat i a manera de conclusions, hi ha una sèrie d'aspectes que són 
susceptibles de millora en el servei de control intern, amb la finalitat que –sense perjudici de 
les recomanacions que es fan en l'apartat 7.2– servisquen de guia per a millorar l'eficàcia, 
eficiència i economia de l'activitat que desenvolupa. Entre aquests aspectes es poden destacar 
els següents: 

- Les bases d'execució del pressupost no permeten una adequada independència de 
l'Oficina de Control Pressupostari, respecte de la Gerència de la Universitat, vist que 
ha de comptar amb l'autorització d'aquesta per a realitzar qualsevol informe. 

- Hi ha una significativa falta de personal a l'Oficina, que li impedeix dur a terme un 
adequat control intern o fiscalització de les despeses i els ingressos de la Universitat, a 
l'objecte de poder complir el que es disposa en els preceptes legals que estableixen la 
necessitat que la Universitat compte amb un control intern de la seua gestió 
economicofinancera. 

- No s'informa el Consell Social de les activitats ordinàries realitzades per l'Oficina de 
Control Pressupostari. El Consell Social, d'altra banda, no ha sol·licitat formalment la 
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realització de cap tipus d'auditoria, (en l'exercici de la potestat que li assigna l'article 
3.i) de la Llei de la Generalitat 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Valencianes. 

- No existeix cap normativa pròpia d'organització i funcionament de l'Oficina de 
Control Pressupostari on es definisquen i enumeren els objectius, les funcions i les 
tasques que aquesta ha de desenvolupar, amb la finalitat de donar compliment al que 
es disposa en l'article 220 de l'Estatut de la Universitat. 

- No existeix cap model de control intern definit que puga ser portat a efecte pel 
personal de l'Oficina de Control Pressupostari, en el qual es desenvolupen els 
paràmetres de la fiscalització prèvia, de la fiscalització de la contractació 
administrativa o del control financer permanent, entre altres. 

- No s'elabora cap programa o pla anual d'auditoria en el qual es determine l'abast del 
treball que han de desenvolupar els membres de l'Oficina de Control Pressupostari. 
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7. RECOMANACIONS 

7.1 Compliment de les recomanacions d'exercicis anteriors 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives         
–resultat del treball de fiscalització– en relació amb les quals els responsables de la 
Universitat han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a produir en exercicis 
futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents. Prèviament destacarem les 
recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per la Universitat; en aquest 
sentit, en la fiscalització realitzada s'ha analitzat el grau de compliment i posada en pràctica, 
per part de l Universitat, de les recomanacions recollides en els informes de fiscalització dels 
comptes anuals corresponents als exercicis de 2006 i 2007. 

Mitjançant un escrit del síndic major de la Sindicatura de Comptes de data 30 d'abril de 2009, 
es va trametre al rector de la Universitat l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007, 
sol·licitant-li alhora que comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o 
que hom pensava adoptar més endavant, en relació amb les incidències assenyalades en el dit 
informe. 

El rector de la Universitat contestà en data 26 de maig de 2009 el citat escrit del síndic major, 
adjuntant-hi un informe del gerent en el qual es detallaven les mesures adoptades per a 
complir les recomanacions de l'informe de fiscalització corresponent a l'exercici de 2007. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l'exercici de 2008, 
interessa destacar que la Universitat ha adoptat les mesures oportunes per a valorar i implantar 
un gran nombre de les recomanacions efectuades. No obstant això, continuen pendents de ser 
implantades (i, en conseqüència, es reiteren en aquest Informe) les recomanacions que vénen 
a continuació: 

- "Les modificacions pressupostàries haurien de ser aprovades –tant pel Consell de 
Govern, com pel Consell Social– en l'exercici pressupostari al qual afecten, i no en 
l'exercici següent". 

- "Amb la finalitat de fomentar la transparència de la informació financera, es 
recomana que el contingut complet dels comptes anuals i dels distints informes 
d'auditoria, s'incloguen en la pàgina web pròpia de la Universitat". 

- "Les bases d'execució del pressupost haurien de detallar el nivell de vinculació 
jurídica establit en cada un dels capítols pressupostaris, amb la finalitat de poder 
verificar cada una de les modificacions pressupostàries realitzades en cada exercici". 

- "La Universitat ha de portar a efecte un adequat seguiment de les despeses amb 
finançament afectat, a fi de poder calcular els ajusts en el resultat pressupostari i en 
el romanent de tresoreria (font de finançament en l'exercici següent), d'acord amb les 
normes de comptabilitat pública". 
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- "La Universitat hauria de comptabilitzar en els seus comptes patrimonials els terrenys 
que obté per cessió, en els quals s'ubicarà la nova Facultat d'Educació". 

- "Caldria elaborar una programació plurianual de les inversions que s'hagen de 
realitzar a mitjà i llarg termini, desglossada en programes anuals, on es detallen les 
inversions que s'han d'efectuar i el seu finançament, conformement al que s'indica en 
l'article 211.1 de l'Estatut de la Universitat". 

- "El sistema comptable de la Universitat hauria de proporcionar més informació sobre 
cada una de les obligacions i dels drets reconeguts, com ara la identificació del tercer 
i una breu descripció de tals drets i obligacions, amb la finalitat de millorar la 
informació registrada i de facilitar la funció d'anàlisi i gestió de la informació 
comptable". 

- "La Universitat hauria d'inventariar tots els béns, drets i títols que integren el seu 
patrimoni, i revisar-los anualment; tal com s'estableix en l'article 206.5 de l'Estatut de 
la Universitat". 

7.2 Recomanacions de la fiscalització de l'exercici de 2008 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la Universitat 
corresponents a l'exercici de 2008, es considera convenient formular les següents 
recomanacions, a l'objecte que la gestió de la Universitat s'ajuste en major manera a la 
normativa que hi és d'aplicació i d'aconseguir una gestió més eficient i econòmica. 

En relació amb el control formal dels comptes anuals i amb l'anàlisi dels diversos documents 
que s'hi integren, i d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 3 de l'Informe, es considera 
convenient que la Universitat amplie el contingut que ofereix en la memòria inclosa en els 
comptes anuals, a l'objecte de recollir tota la informació exigida pel Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana; tal com s'indica en l'apartat 3.1 de 
l'Informe. 

En relació amb la fiscalització realitzada sobre les transferències rebudes (que es recull en 
l'apartat 4 de l'Informe), es considera convenient formular les recomanacions següents: 

- Es recomana que, en els distints instruments de planificació i execució de l'activitat, 
s'establisquen controls, restriccions pressupostàries i plans de tresoreria per a fer-ne 
una gestió adequada, que atenga la capacitat financera real que deriva del correcte 
càlcul del romanent de tresoreria no afectat, de forma que es veja limitat el recurs a 
l'endeutament; tal com s'indica en l'apartat 5.3 de la Introducció. 

- La Universitat ha de reflectir en el balanç els drets derivats del conveni de 
col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació atenent al termini previst per al 
seu venciment; tal com s'indica en l'apartat 5.3 de la Introducció i en l'apartat 4.3 de 
l'Informe. 
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- La Universitat haurà d'adoptar un acord on s'establisquen els criteris financers per a 
imputar els ingressos no meritats per transferència corrent derivats del conveni signat 
el 29 de maig de 2008 entre la Universitat i la Conselleria d'Educació, que puja a 
33.675.321 euros; tal com s'indica en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

En relació amb la fiscalització realitzada sobre l'endeutament –en l'apartat 5 de l'Informe–, es 
considera convenient formular les recomanacions següents: 

- La Universitat ha d'incorporar al balanç el dret de cobrament que té enfront de la 
Generalitat per les quantitats que aquesta assumí transferir a la Universitat, perquè 
aquesta puga fer front als venciments dels préstecs i les obligacions derivats dels plans 
d'inversions; tal com s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

- Al finalitzar cada exercici econòmic, la Universitat haurà de calcular els interessos 
meritats i no vençuts dels deutes derivats dels plans d'inversions; segons que s'indica 
en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

- Els préstecs formalitzats amb el Banc Europeu d'inversions s'han de registrar en el 
compte "Deutes amb entitats de crèdit", tant a llarg com a curt termini; segons que 
s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

- Es recomana que el procediment d'autorització i seguiment de qualsevol operació 
d'endeutament de la Universitat, tant a llarg com a curt termini, s'acorde en el marc 
plurianual de finançament de les universitats públiques (sense perjudici que el Consell 
Social formule, per a cada operació, la proposta corresponent proposta), evitant que es 
tornen a produir els fets que s'indiquen en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

En relació amb l'auditoria operativa realitzada sobre el control intern (que es recull en l'apartat 
6 de l'Informe), que exerceix l'Oficina de Control Pressupostari de la Universitat, es considera 
convenient formular les recomanacions següents: 

- Es recomana que la Universitat aprove una normativa específica de l'Oficina de 
Control Pressupostari, pel que fa a la seua estructura, els principis d'actuació de 
control intern, les modalitats i d'altres circumstàncies, i que garantisca la 
independència d'aquest òrgan de control intern respecte de la Gerència. 

- La Universitat ha d'incrementar la dotació de llocs de treball del servei, amb la 
finalitat que els mitjans personals siguen adequats i suficients per a desenvolupar els 
procediments de control intern dels seus ingressos i despeses, en compliment del que 
es disposa en els seu Estatut. 

- La Universitat ha d'elaborar plans d'auditoria en els quals s'incloguen les àrees de 
major risc o amb major potencial de millora, tot determinant en quines àrees es 
produeixen de forma més significativa ineficàcies i ineficiències, falta de fiabilitat de 
la informació o falta de compliment de les lleis, normes i polítiques internes. 
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- La Universitat ha de valorar la possibilitat d'ampliar l'abast actual de les funcions 
assignades a l'Oficina de Control Pressupostari, per tal que aquesta abaste el control 
financer permanent de les àrees de despeses i ingressos; circumstància aquesta que 
faria innecessària l'auditoria pública que realitza anualment la Intervenció General de 
la Generalitat. 

- El Consell Social de la Universitat ha de supervisar les funcions ordinàries de control 
intern. A aqueix efecte, l'òrgan de control intern de la Universitat ha d'informar 
anualment el Consell Social de les actuacions realitzades per l'Oficina. 

- Per a planificar adequadament les activitats de control intern que s'hagen de realitzar 
en cada exercici, cal elaborar i aprovar programes o plans anuals d'auditoria que 
determinen i limiten l'abast del treball que s'haja de dur a terme. 

- Per a assolir una adequada independència de l'Oficina de Control Pressupostari, 
respecte dels òrgans de gestió, cal modificar la base d'execució pressupostària en la 
qual es condicionen determinades actuacions de l'òrgan de control intern a la Gerència 
de la Universitat. 

- Caldria establir un pla de formació específic per al personal de l'Oficina de Control 
Pressupostari que permeta garantir el coneixement i l'actualització dels procediments 
de control intern. 

En el tràmit d'al·legacions d'aquest Informe, la Universitat ha manifestat la seua intenció 
d'implementar les anteriors recomanacions; circumstància que serà revisada en la fiscalització 
dels exercicis de 2009 i posteriors. 

 


