
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

 



Universitat de València. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

La fiscalització efectuada de la Universitat de València (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 Intern, 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 a l'objecte de millorar la seua gestió economicofinancera en exercicis futurs, 
alhora que s'hi ressenyen –si escau– les infraccions o irregularitats que s'hagen posat de 
manifest la 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 dedicat a les 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, i 
llevat dels fets que s'indiquen 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 
que 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 el resultat 
pressupostari de l'exercici està sobrevalorat en la xifra de 3.944.527 euros, per 
transferències de l'Estat relacionades amb projectes d'infraestructura científica del 
període 2000-2006 cofinançats amb fons FEDER i per ajudes a la formació de personal 
investigador i de professorat universitari, la imputació de les quals al pressupost 
d'ingressos no s'ajusta als principis comptables públics; tal com es detalla en l'apartat 
4.5 de l'Informe. 

En els apartats 4 i 5 de l'Informe es recullen, d'altra banda, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, sense afectar de forma significativa l'adequació de 
les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d'aplicació, han de ser 
tingudes en compte i posades en pràctica per part dels 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. 
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3. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

3.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat de l'exercici de 2008 foren aprovats pel Consell 
Social en data 29 d'abril de 2009, amb l'acord previ del Consell de Govern, i tramesos a 
la Conselleria d'Educació i a la Intervenció General de la Generalitat el 30 d'abril del dit 
any. 

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

Com a resultat del treball efectuat, l'abast del qual ha quedat establit en l'apartat 1.2.1 
del la Introducció, s'ha posat de manifest que, en l'aprovació i presentació del pressupost 
i en la formulació, aprovació i rendició dels seus comptes anuals, s'han complit –en els 
aspectes significatius– els tràmits i terminis establits en la normativa que hi és 
d'aplicació. 

S'ha de dir, no obstant això, que l'article 84 de la LOU estableix que els comptes anuals 
de les entitats en les quals les universitats tinguen participació majoritària, han de ser 
retuts en els mateixos terminis i amb iguals procediments que les universitats de què 
depenguen. 

En relació amb això, la Intervenció General de la Generalitat no ha tramés a la 
Sindicatura els comptes anuals del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L., 
societat participada al cent per cent per la Universitat, a pesar que aquesta hi va trametre 
els dits comptes el dia 30 d'abril. Pel que fa als comptes anuals de la Fundació Lluís 
d'Alcanyís, l'únic patró de la qual és la Universitat, no hi ha constatació que hagen sigut 
tramesos a la Intervenció General de la Generalitat, raó per la qual tampoc no han sigut 
presentats a la Sindicatura de Comptes. 

La memòria dels comptes anuals de la Universitat no recull tota la informació exigida 
pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. Per raó de la seua 
importància, s'ha de destacar l'omissió de la informació relativa als romanents de crèdit, 
a les despeses amb finançament afectat, a l'immobilitzat immaterial, a l'aplicació del 
romanent de tresoreria i a la conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el saldo 
pressupostari. 

Els comptes anuals de la Universitat figuren en la pàgina "web" de la Universitat, entre 
la informació continguda en el Servei de Comptabilitat i Pressupost. No hi consten, 
però, els comptes anuals corresponents a les seues entitats participades o dependents. 
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3.2 Anàlisi de l'estat d'execució del pressupost 

En el quadre que es mostra a continuació, amb les xifres expressades en euros, es 
recullen els pressuposts inicials dels exercicis de 2008 i 2007, amb la variació 
experimentada. 

 
Pressupost inicial Variació 2008/2007 

Capítols 2008 2007 Import % 

III Taxes i d'altres ingressos 55.350.616 52.518.097 2.832.519 5,4% 

IV Transferències corrents 278.497.594 262.895.970 15.601.624 5,9% 

V Ingressos patrimonials 965.000 760.000 205.000 27,0% 

VI Alienació d'inversions reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 32.391.932 25.841.075 6.550.857 25,4% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 16.476.255 0 16.476.255 - 

Total ingressos 383.681.397 342.015.142 41.666.255 12,2% 

I Despeses de personal 194.949.713 184.160.010 10.789.703 5,9% 

II Despeses de funcionament 47.270.189 42.999.717 4.270.472 9,9% 

III Despeses financeres 10.415.324 10.263.057 152.267 1,5% 

IV Transferències corrents 7.602.800 6.328.935 1.273.865 20,1% 

VI Inversions reals 118.995.439 94.284.629 24.710.810 26,2% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 100.000 90.000 10.000 11,1% 

IX Passius financers 4.347.932 3.888.794 459.138 11,8% 

Total despeses 383.681.397 342.015.142 41.666.255 12,2% 

Quadre 3.1 
 

El pressupost inicial de la Universitat ha tingut un increment del 12,2% en 2008, 
respecte al de l'exercici de 2007, i les variacions més importants s'han produït en els 
capítols IV, VII i IX d'ingressos i en els capítols I i VI de despeses. 

L'elaboració del pressupost de la Universitat per a l'exercici de 2008 ha estat 
condicionada per la incertesa sobre el pagament, per part de la Generalitat, de les 
quantitats que aquella havia de percebre per a finançar les seues despeses corrents, en 
compliment del Programa Plurianual del Sistema Públic Universitari Valencià (la 
vigència del qual finalitzava el 31 de desembre de 2007), ja que en el moment de la seua 
elaboració es desconeixien les condicions en què el dit programa seria prorrogat per a 
l'exercici de 2008. 
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El Consell Social de la Universitat aprovà el pressupost inicial per a l'exercici de 2008 
mitjançant un acord de 27 de desembre de 2007, però fent constar en el seu apartat de 
presentació que les xifres se'n basaven en un escenari de pròrroga del Programa 
Plurianual del Sistema Públic Universitari Valencià. El pressupost fou publicat en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el dia 25 de gener de 2008. 

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 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. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2008, és el que mostrem a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 55.350.616 4.159.989 59.510.605 7,5% 
IV Transferències corrents 278.497.594 7.767.701 286.265.295 2,8% 
V Ingressos patrimonials 965.000 34.196 999.196 3,5% 
VI Alienació d'inversions reals 0 1.925 1.925 - 
VII Transferències de capital 32.391.932 2.582.119 34.974.051 8,0% 
VIII Actius financers 0 110.170.969 110.170.969 - 
IX Passius financers 16.476.255 1.781.170 18.257.425 10,8% 

Total ingressos 383.681.397 126.498.069 510.179.466 33,0% 

I Despeses de personal 194.949.713 3.326.493 198.276.206 1,7% 
II Despeses de funcionament 47.270.189 14.724.414 61.994.603 31,1% 
III Despeses financeres 10.415.324 1.279.809 11.695.133 12,3% 
IV Transferències corrents 7.602.800 7.743.626 15.346.426 101,9% 
VI Inversions reals 118.995.439 98.847.586 217.843.025 83,1% 
VII Transferències de capital 0 576.141 576.141 - 
VIII Actius financers 100.000 0 100.000 0,0% 
IX Passius financers 4.347.932 0 4.347.932 0,0% 

Total despeses 383.681.397 126.498.069 510.179.466 33,0% 

Quadre 3.2 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, les modificacions de crèdit realitzades 
durant l'exercici de 2008 han fet que el pressupost final de la Universitat s'haja 
incrementat en 126.498.069 euros, un 33,0% respecte de l'aprovat inicialment; cosa que 
ha determinat un pressupost definitiu de 510.179.466 euros. El 87,1% de les 
modificacions pressupostàries han sigut finançades amb el romanent de tresoreria. 

La liquidació de l'estat d'ingressos de la Universitat 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 59.510.605 65.195.242 55.437.836 9.757.406 109,6% 85,0%
Transferències corrents 286.265.295 287.761.678 239.554.018 48.207.660 100,5% 83,2%
Ingressos patrimonials 999.196 550.401 361.156 189.245 55,1% 65,6%
Alienació d'inversions 1.925 1.925 1.925 0 100,0% 100,0%
Transferències de capital 34.974.051 36.704.919 21.191.735 15.513.184 104,9% 57,7%
Actius financers 110.170.969 0 0 0 0,0% -
Passius financers 18.257.425 10.795.052 9.013.881 1.781.171 59,1% 83,5%

Total 510.179.466 401.009.217 325.560.551 75.448.666 78,6% 81,2%

Quadre 3.3 
 

El pressupost definitiu d'ingressos en l'exercici de 2008 s'eleva a 510.179.466 euros, 
amb uns drets reconeguts de 401.009.217 euros i uns cobraments de 325.560.551 euros, 
que determinen sengles graus d'execució i realització del 78,6% i del 81,2%. Sense 
considerar els capítols d'actius financers (perquè registren l'aplicació del romanent de 
tresoreria de l'exercici anterior), el grau d'execució se n'eleva al 100,3%. 

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

 

DESPESES 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Despeses de personal 198.276.206 195.680.982 191.392.609 4.288.373 98,7% 97,8%
Despeses funcionament 61.994.603 53.049.154 39.809.943 13.239.211 85,6% 75,0%
Despeses financeres 11.695.133 10.830.167 10.666.452 163.715 92,6% 98,5%
Transferències corrents 15.346.426 11.019.709 10.049.285 970.424 71,8% 91,2%
Inversions reals 217.843.025 120.259.039 70.747.859 49.511.180 55,2% 58,8%
Transferències de capital 576.141 493.056 435.723 57.333 85,6% 88,4%
Actius financers 100.000 30.000 30.000 0 30,0% 100,0%
Passius financers 4.347.932 4.327.426 4.327.426 0 99,5% 100,0%

Total 510.179.466 395.689.533 327.459.297 68.230.236 77,6% 82,8%

Quadre 3.4 
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El pressupost definitiu de despeses de l'exercici de 2008 és de 510.179.466 euros, dels 
quals s'han reconegut obligacions per import de 395.689.533 euros i s'han realitzat 
pagaments per 327.459.297 euros, que determinen uns graus d'execució i de realització 
del 77,6% i el 82,8% respectivament. 

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 2007 i la variació entre 
tots dos exercicis. 

 
Conceptes 2008 2007 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 390.214.166 387.678.298 0,7%

(-)  Obligacions reconegudes operacions no financeres 391.332.108 359.972.082 8,7%

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 -

(-)  Obligacions reconegudes operacions actius financers 30.000 0 -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1.147.942) 27.706.216 (104,1%)

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 6.467.626 6.180.589 5,9%

SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.319.684 33.814.805 (84,3%)

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 1.442.294 0 -

Desviacions de finançament positives (31.057.234) (30.695.914) (1,2%)

Desviacions de finançament negatives 23.901.837 19.786.445 20,8%

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT (393.419) 22.905.336 (101,7%)

Quadre 3.5 
 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2008 ha sigut un 104,1% inferior al de l'exercici 
anterior, i el saldo pressupostari també ha disminuït en un 101,7%. 

Per a interpretar adequadament el resultat pressupostari de l'exercici i el dèficit de 
finançament, s'ha de considerar l'import de 47.446.073 euros de drets liquidats per 
transferències corrents de la Generalitat per al finançament de les despeses corrents de 
la Universitat; tal com s'indica en els apartats 2.1 i 5.1 de la Introducció i en l'apartat 4.2 
de l'Informe. 

L'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2008, juntament amb les xifres de 2007 
i el càlcul de les variacions, es reflecteix a continuació, expressat en euros. 
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Conceptes 2008 2007 Variació 

(+) 1.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 232.713.631 176.043.619 32,2%
(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 75.448.666 138.162.900 (45,4%)
(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 155.531.002 37.271.464 317,3%
(+) Deutors d'operacions no pressupostàries 2.524.163 1.443.558 74,9%
(-)  Dubtós cobrament (790.200) (834.303) 5,3%

(-)  2.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 92.155.614 40.480.993 127,7%
(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 68.230.236 28.037.588 143,4%
(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 877.771 178.592 391,5%
(+) Creditors d'operacions no pressupostàries 23.047.607 12.264.813 87,9%

(+) 3.- FONS LÍQUIDS 2.176.372 2.979.104 64,1%

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)=(I+II) 142.734.388 138.541.730 3,0%

I.-  ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 142.734.388 136.870.279 4,3%

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 0 1.671.451 (100,0%)

Quadre 3.6 
 

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

El romanent de tresoreria, segons la Universitat, ha tingut una evolució lleugerament 
positiva en 2008, puix que s'ha incrementat en un 3,0% respecte a l'exercici de 2007. 
S'ha de dir que la totalitat del romanent de l'exercici de 2008 està afectat. 

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

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2008 Segons comptes de 
2007 Ajusts Definitiu Cobrat Insolvs. Pendent 

175.434.364 (1.377.596) 174.056.768 (18.525.766) 0 155.531.002 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2008 Segons comptes de 
2007 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

28.216.180 (206.467) 28.009.713 (27.131.942) 877.771 

Quadre 3.7 
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Dels drets pendents de cobrament d'exercicis tancats, per import de 155.531.002 euros, 
n'hi ha un total de 148.151.804 euros que corresponen 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. 

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 758.380.446 705.103.447 7,6% 

Immobilitzacions immaterials 20.603.986 12.117.269 70,0% 
Immobilitzacions materials 548.109.191 499.626.977 9,7% 
Inversions financeres permanents 189.667.269 193.359.201 (1,9%) 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 5.706.972 2.451.813 132,8% 

Actiu circulant 242.085.857 186.054.005 30,1% 

Deutors 239.866.478 183.060.333 31,0% 
Inversions financeres temporals 13.006 14.567 (10,7%) 
Tresoreria 2.176.373 2.979.105 (26,9%) 
Ajusts per periodització 30.000 0 - 

Total actiu 1.006.173.275 893.609.265 12,6% 
    

PASSIU 2008 2007 Variació 

Fons propis 430.683.391 383.304.627 12,4% 

Patrimoni 383.567.163 325.662.396 17,8% 
Resultats de l'exercici 47.116.228 57.642.230 (18,3%) 

Ingressos pera distribuir en diversos exercicis 189.199.748 192.891.679 (1,9%) 

Provisions per a riscs i despeses 3.253.994 3.837.242 (15,2%) 

Creditors a llarg termini 235.331.520 227.235.552 3,6% 

Emissions d'obligacions i d'altres valors 123.956.876 123.956.876 0,0% 
D'altres deutes a llarg termini 111.374.644 103.278.676 7,8% 

Creditors a curt termini 147.704.622 86.340.164 71,1% 

Deutes amb entitats de crèdit 37.022.795 28.370.762 30,5% 
Creditors 95.315.767 43.200.892 120,6% 
Ajusts per periodització 15.366.060 14.768.511 4,0% 

Total passiu 1.006.173.275 893.609.264 12,6% 

Quadre 3.8 
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Com podem apreciar en el quadre anterior, el balanç s'ha incrementat en un 12,6% 
respecte a l'exercici de 2007. En l'actiu del balanç destaquen augments en els epígrafs 
d'"Immobilitzacions immaterials" i de "Deutors". Quant al passiu, es pot ressenyar 
l'augment en els creditors a curt termini. 

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 94.381.234 euros, 
està sobrevalorat en 185.390.396 euros i resulta negatiu en 91.009.161 euros. 

A la data de tancament de l'exercici de 2008, el deute total de la Generalitat amb la 
Universitat s'eleva a 396.317.065 euros, import equivalent al 39,4% del total actiu. Cal 
manifestar que el 47,7% d'aquest import figura com un deute a llarg termini. 

Si tenim en compte els fets indicats en els apartats 2.1 i 5.3 de la Introducció i 5.2 de 
l'Informe, el dit percentatge de deute a llarg termini és del 83,8%. 

El compte del resultat economicopatrimonial 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. 
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DESPESES 2008 2007 Variació 

Despeses de gestió ordinària 330.140.585 315.811.307 4,5% 

Despeses de personal 222.007.086 208.084.115 1,1% 

Dotacions per a amortització d'immobilitzat 21.633.715 20.717.975 4,4% 

Variació de provisions de tràfic 350.027 127.574 174,4% 

D'altres despeses de gestió 75.018.939 75.347.343 (0,4%) 

Despeses financeres i assimilables 11.130.818 11.534.301 (3,5%) 

Transferències i subvencions 11.512.765 11.335.236 1,6% 

Transferències corrents 11.019.709 9.417.039 17,0% 

Transferències de capital 493.056 1.918.197 (74,3%) 

Pèrdues i despeses extraordinàries 2.299.106 2.447.814 (6,1%) 

Pèrdues procedents d'immobilitzat 899.548 938.625 (4,2%) 

Despeses extraordinàries 100.800 590.071 (82,9%) 

Despeses i pèrdues d'uns altres exercicis 1.298.758 919.119 41,3% 

Total despeses 343.952.456 329.594.358 4,4% 
    

INGRESSOS 2008 2007 Variació 

Ingressos de gestió ordinària 66.280.549 61.837.143 7,2% 

Ingressos tributaris 36.273.136 33.349.023 8,8% 

Vendes i prestacions de serveis 26.532.363 24.409.496 8,7% 

Reintegraments 1.587.737 1.710.782 (7,2%) 

D'altres ingressos de gestió 1.680.003 1.073.570 56,5% 

Ingressos financers i assimilats 207.309 1.294.273 (84,0%) 

Transferències i subvencions 324.469.057 325.240.584 (0,2%) 

Transferències corrents 281.566.570 259.920.560 8,3% 

Subvencions corrents 6.195.109 6.715.007 (7,7%) 

Subvencions de capital 36.707.378 58.605.016 (37,4%) 

Guanys i ingressos extraordinaris 319.077 158.860 100,9% 

Beneficis procedents d'immobilitzat 110.685 141.480 (21,8%) 

Ingressos extraordinaris 1.924 2.771 (30,5%) 

Ingressos i beneficis d'uns altres exercicis 206.467 14.609 1.313,3% 

Total ingressos 391.068.683 387.236.588 1,0% 
    

ESTALVI (DESESTALVI) 47.116.228 57.642.230 (18,3%) 

Quadre 3.9 
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En l'exercici de 2008, les despeses s'han incrementat en un 4,4%, respecte a les de 
l'exercici anterior, i els ingressos ho han fet en un 1,0%. L'estalvi obtingut ha sigut un 
18,3% inferior a l'obtingut l'any anterior i s'hi ha invertit la tendència d'augment de 
l'estalvi d'exercicis precedents. 

Quant a les despeses, es pot assenyalar la contenció en l'augment en l'epígraf "Despeses 
de gestió ordinària", que ha sigut del 4,5%, motivada principalment en el capítol de 
"Despeses de personal", que s'ha incrementat solament en un 1,1%. L'epígraf de 
"Transferències i subvencions" ha augmentat un 1,6%, i destaca l'increment de les 
transferències corrents. 

En relació amb els ingressos, els de gestió ordinària han augmentat un 7,2%, i destaca 
l'increment del 8,8% experimentat pels ingressos tributaris; mentre que els ingressos per 
transferències i subvencions disminueixen lleugerament un 0,2%, ja que es compensa 
l'increment de les transferències corrents, d'un 8,3%, amb la disminució de les 
subvencions de capital, del 37,4%. 

 

- 58 - 



Universitat de València. Exercici de 2008 

4. FISCALITZACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES REBUDES 

4.1 Ingressos pressupostaris i ingressos econòmics per transferències rebudes 

Els apartats 4.4.2 i 4.4.4 de la memòria dels comptes anuals inclouen determinada 
informació relativa a les transferències corrents i de capital rebudes. Un detall dels drets 
reconeguts nets per transferències i dels ingressos econòmics per transferències i 
subvencions de l'exercici, distingint entre les corrents i les de capital, i entre les de la 
Generalitat i les de la resta d'ens, és el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Concepte 
Drets recon. 

transfs. corrents 
Drets recon. 

transfs,. capital Total 

De la Generalitat 281.543.030 16.027.684 297.570.714 

Per al finançament de les despeses corrents 265.620.518 - 265.620.518 

Per al finançament dels plans d'inversions 10.070.324 3.691.932 13.762.256 

Conveni amb la Conselleria de Sanitat 5.214.667 - 5.214.667 

D'altres finançaments 637.521 12.335.752 12.973.273 

De l'Administració de l'Estat 3.177.943 17.420.702 20.598.645 

De la resta d'ens 3.040.706 3.256.533 6.297.239 

Total ingressos pressupostaris per transferències 287.761.679 36.704.919 324.466.598 

Meritats en exercicis anteriors. Pla d'inversions - - - 

Ajusts per periodització per recursos finalistes - - - 

D'altres - 2.459 2.459 

Total ingressos compte econ.-patrimon. per transfs. 287.761.679 36.707.378 324.469.057 

Quadre 4.1 
 

Els ingressos pressupostaris per transferències constitueixen el 80,9% dels drets 
reconeguts nets totals del pressupost d'ingressos, i els ingressos en el compte del resultat 
economicopatrimonial representen el 83,0% dels ingressos econòmics totals de 
l'exercici de 2008. 

El finançament, per part de la Generalitat, de les despeses corrents de la Universitat 
representen el 66,2% dels drets reconeguts nets totals del pressupost d'ingressos i el 
67,9% dels ingressos en el compte del resultat economicopatrimonial. 

La Universitat no aplica el principi de correlació d'ingressos i despeses en els ingressos 
econòmics per subvencions rebudes, de forma que al final de l'exercici no es 
perioditzen, com a ingressos anticipats, les desviacions positives acumulades de 
finançament. Si hom efectuava la dita periodització, els ingressos econòmics i l'estalvi 
del compte del resultat economicopatrimonial serien inferiors. 

- 59 - 



Universitat de València. Exercici de 2008 

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

Els criteris per a finançar les despeses corrents de la Universitat s'establiren en el 
Programa Plurianual de Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià 
1999/2003, la vigència del qual finalitzà el 31 de desembre de 2007, i en l'exercici de 
2008 s'han aplicat uns criteris similars a aquells, en virtut del conveni de col·laboració 
de caràcter plurianual signat entre la Conselleria d'Educació i la Universitat el 26 de 
maig de 2008 per a finançar despeses corrents i d'inversions. 

Entre el objectius del Programa Plurianual hi havia el de dotar les universitats d'un pla 
financer plurianual que garantís l'automatisme en la dotació de recursos, tot configurant 
un sistema que permetés establir prèviament, de forma aproximada, els ingressos amb 
què podrien comptar en exercicis futurs. 

L'evolució en els últims tres exercicis del resultat de l'aplicació dels criteris de 
finançament del Programa Plurianual (sobre la base dels quals la Universitat ha 
reconegut ingressos en el seu pressupost), i de les obligacions reconegudes i els 
pagaments efectuats per la Generalitat, posa de manifest l'existència de retards en el 
pagament. Un detall de la seua evolució és el que es mostra a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 

 
 Exercicis 

Concepte 2006 2007 2008 

(+) Finançament pendent a la fi de l'exercici anterior 90.722.082 115.955.377 148.151.804 

(-)  Pagaments de la Generalitat per endarreriments (66.706.649) (85.858.928) 0 

I.-  Finançament pendent d'exercicis tancats 24.015.433 30.096.449 148.151.804 

(+) Drets reconeguts segons els criteris del PPF 226.039.944 245.422.457 265.620.518 

(-)  Pagaments de la Generalitat pel PPF de l'exercici (134.100.000) (127.367.102) (218.174.445) 

II.- Finançament pendent de l'exercici corrent 91.939.944 118.055.355 47.446.073 

Finançament pendent / Ajornament 2008 (I+II) 115.955.377 148.151.804 195.597.877 

Quadre 4.2 
 

La Universitat ha reconegut drets durant els exercicis de 2008 i anteriors per un import 
total de 195.597.877 euros, sense que la Generalitat els hagués fets efectius ni haver 
conegut la Universitat que aquella hagués dictat els actes de reconeixement de les 
correlatives obligacions pressupostàries. 

En conseqüència, en relació amb l'exercici de 2008, s'han imputat al pressupost 
d'ingressos 47.446.073 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. 
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En l'apartat 5.2 del Programa Plurianual, es va establir que la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació es comprometia a abonar a la Universitat els interessos derivats de 
la demora que eventualment es pogués produir en el pagament de les quantitats que 
calga satisfer, d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Pressuposts de la Generalitat; 
circumstància que no s'ha produït. 

A conseqüència dels endarreriments de la Generalitat, la Universitat ha vingut incorrent 
en despesa corrent que ha sigut finançada per la Universitat mateixa, i amb 
endeutament, fins arribar a la xifra de 195.597.877 euros, import equivalent al 73,6% 
del finançament de la Generalitat de l'exercici de 2008. 

4.3 Conveni per al finançament de despeses corrents i d'inversió 

Tal com es detalla en l'apartat 4.4.2 de la memòria dels comptes anuals, en data 26 de 
maig de 2008 la Conselleria d'Educació subscrigué amb la Universitat un conveni de 
col·laboració de caràcter plurianual per a finançar despeses corrents meritades a 31 de 
desembre de 2008 i despeses d'inversió en exercicis futurs; la vigència del conveni es 
mantindrà fins al 31 de desembre de 2022, i per mitjà seu es financen 284.221.483 
euros, dels quals en corresponen 245.971.483 euros a despeses corrents i 38.250.000 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  10.889.538 7.650.000 18.539.538 
2010  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2011  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2012  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2013  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2014  20.454.049 - 20.454.049 
2015  20.454.049 - 20.454.049 
2016  20.454.049 - 20.454.049 
2017  20.454.049 - 20.454.049 
2018  20.454.049 - 20.454.049 
2019  20.454.049 - 20.454.049 
2020  20.454.049 - 20.454.049 
2021  20.454.049 - 20.454.049 
2022  20.233.357 - 20.233.357 

Total 245.971.483 38.250.000 284.221.483 

Quadre 4.3 
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En relació amb el finançament de les despeses corrents, el conveni significa donar per 
finalitzat el Programa Plurianual del Sistema Públic Universitari Valencià, així com el 
finançament universitari corresponent a l'exercici pressupostari de 2008. 

La diferència entre els 195.597.877 euros d'ingressos meritats per aplicació dels criteris 
de finançament del Programa Plurianual –pendents de cobrament a 31 de desembre de 
2008– i els 245.971.483 euros que figuren en el conveni (diferència que s'eleva a 
50.373.606 euros), ha sigut considerada per la Universitat com un ingrés no meritat; tal 
com s'indica en l'apartat 5.2 de la Introducció. 

Els efectes que el conveni per al finançament de despeses corrents i d'inversió té 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 142.734.388 euros, és la font bàsica de finançament de les 
seues correlatives despeses o inversions, mitjançant les modificacions pressupostàries. 
En aquest sentit, en exercicis successius, en la mesura en que vagen executant-se 
inversions o despeses sense que hi haja cap nou estalvi, la Universitat haurà de recórrer 
a l'endeutament. 

Pel que fa al finançament  de les despeses d'inversió, el conveni implica el finançament 
de 38.250.000 euros, a raó de 7.650.000 euros en cinc anys, per a les infraestructures 
denominades com a obra nova de l'edifici de la Facultat de Ciències Socials i de l'Escola 
Universitària de Magisteri i obra nova de l'edifici de l'Escola Superior d'Enginyeria, 
amb un import d'adjudicació conjunt de 57.126.499 euros. 

Les obligacions reconegudes netes en l'exercici de 2008 per les obres referides en el 
paràgraf anterior, foren de 9.160.681 euros. Si hom havia calculat les corresponents 
desviacions negatives de finançament, el dèficit de finançament del resultat 
pressupostari de 393.419 euros s'hauria vist afectat en 6.133.687 euros i s'hauria 
convertit en superàvit de finançament per la diferència entre ambdues quanties. 

4.4 Estabilitat pressupostària 

A la Universitat és aplicable la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, i el seu 
compliment es verifica de forma conjunta amb la Generalitat, mitjançant la integració 
del seu saldo pressupostari no financer en 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 calga practicar sobre el saldo pressupostari 
no financer esmentat. L'aplicació a la Universitat de les regles referides a la 
consolidació de transferències entre administracions públiques, comporta un ajust que 
consisteix en una disminució dels saldo pressupostari no financer de la Universitat, pels 
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imports que figuren en el quadre 4.2 de l'Informe, en concepte de demora de 
finançament de l'exercici corrent. 

S'ha calculat que amb l'ajust mencionat haurien resultat unes necessitats de finançament 
de 88.232.059 euros i de 48.699.842 euros en els exercicis de 2007 i 2008, 
respectivament. 

En aqueix sentit, amb caràcter trimestral, la Universitat tramet 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 

En data 31 de desembre de 2008, la Universitat tenia pendents de cobrament 2.542.317 
euros validats pel Ministeri d'Educació i Ciència en els exercicis de 2008 i anteriors, 
corresponents a projectes d'infraestructura científica del període 2000-2006 cofinançats 
per FEDER, els drets dels quals s'han reconegut íntegrament en el pressupost 
d'ingressos de l'exercici de 2008. 

En la dita data també es trobava pendent de cobrament la xifra d'1.402.210 euros del 
Ministeri d'Educació i Ciència i del Ministeri de Ciència i Innovació en concepte 
d'ajudes per a formació de personal investigador per 781.810 euros i d'ajudes per a 
formació de professorat universitari per 620.400 euros, respectivament. 

La Universitat no ha justificat, per a les quanties referides en els dos paràgrafs anteriors, 
que l'ens cedent haja dictat l'acte de reconeixement de la correlativa obligació 
pressupostària, raó per la qual, en aplicació dels principis comptables públics, no 
escauria imputar-les al pressupost d'ingressos de l'exercici de 2008. 

Els drets pendents de cobrament del pressupost tancat d'ingressos del capítol de 
transferències corrents, inclouen drets enfront de la Generalitat dels exercicis de 1999, 
2000 i 2001, per un total de 885.190 euros, corresponents a interessos d'un compte de 
crèdit. 

La Universitat no ha dotat cap provisió per a insolvències (sí que ho ha fet per a la resta 
de drets reconeguts nets d'antiguitat superior a l'any 2004), perquè considera que serà 
atesa la sol·licitud efectuada a la Conselleria d'Educació perquè incloga la dita quantia 
en el seu pressupost. 

La Universitat ha registrat en l'"haver" del compte del resultat economicopatrimonial, 
com a transferències corrents, la xifra de 5.214.667 euros d'ingressos percebuts de la 
Diputació Provincial de València i de la Conselleria de Sanitat destinats a finançar 
despeses de personal de places assistencials vinculades amb places docents. Atés que es 
tracta d'un finançament singularitzat, escau registrar l'ingrés com una subvenció corrent. 

Els pressuposts inicials de la Universitat no inclouen la previsió dels ingressos referits 
en el paràgraf anterior, ni els corresponents al personal d'ADEIT, i això a pesar de 
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tractar-se de quanties previstes, ja que estan instrumentades en convenis o concerts de 
vigència plurianual. 

La fiscalització realitzada en aquesta àrea en relació amb el finançament afectat, ha 
posat de manifest que el càlcul de les desviacions de finançament i el registre dels 
projectes de despesa no abasten la totalitat d'aqueixos projectes, ni existeix cap eina 
informàtica específica integrada amb la comptabilitat que permeta obtenir les 
esmentades desviacions de manera automàtica. 

En aqueix sentit, la Universitat està considerant com a desviacions positives de 
finançament acumulades, com a romanent de tresoreria afectat, simples imports 
compromesos, els quals, en qualsevol cas, podrien detallar-se de manera adjunta a l'estat 
de romanent de tresoreria. 
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5. FISCALITZACIÓ DE L'ENDEUTAMENT I D'ALTRES OPERACIONS 
FINANCERES 

5.1 Detall de les operacions 

Els apartats 4.4.5, 4.6.2, 4.6.6 i 4.6.7 de la memòria dels comptes anuals, comprenen 
determinada informació relativa a l'endeutament de la Universitat. Un resum per a 
l'exercici de 2008 de les operacions que constitueixen l'endeutament de la Universitat, 
en funció de la seua naturalesa i del venciment que figura en els comptes anuals, 
comparat amb l'endeutament de l'exercici anterior, és el següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
 2008 2007  

Operacions 
Creditors a 

llarg termini 
Creditors a 
curt termini Total Total Variació 

Plans d'Inversions 1995-2003 de la G.V.  189.199.747 0 189.199.747 192.891.679 (1,9%) 

Pòlisses de crèdit amb entitats de crèdit 0 37.022.795 37.022.795 28.370.763 30,5% 

Ministeri de Ciència i Innovació 35.102.886 0 35.102.886 33.595.407 4,5% 

Total 224.302.633 37.022.795 261.325.428 254.857.849 2,5% 

Quadre 5.1 
 

L'endeutament que presenta la Universitat ha augmentat, en conjunt, un 2,5% durant 
l'exercici de 2008. L'apartat de la memòria corresponent a l'endeutament financer no 
comprén uns altres passius financers sorgits a conseqüència d'operacions d'arrendament 
financer per a l'adquisició de béns (que detallem posteriorment en l'apartat 5.5 de 
l'Informe), ni els sorgits de contractes de gestió de pagament confirmats (que es detallen 
en l'apartat 5.6 de l'Informe). 

5.2 Plans d'inversions 1995-2003 de la Generalitat 

Aquest endeutament té l'origen en els plans d'inversions 1995-2003 de la Generalitat, 
instrumentats en tres convenis de col·laboració subscrits amb la Universitat en dates 18 
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 5.4 de la Introducció. 

Un detall de les operacions que integren el seu saldo, en funció dels convenis de què 
deriven, classificant el deute a 31 de desembre de 2008 segons els venciments reals de 
cada una de les operacions, és el següent, en euros: 
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Deute a 31 de desembre de 2008 

Tipus d'operació 
Nominal 

inicial 
Deute a        
01-01-08 

Reembors. 
2008 

Llarg    
termini 

Curt 
termini Total 

Tipus 
d'interés 
en 2008 

Conveni de 1997        

Obligació. Oct-1997 45.075.908 45.075.908 0 45.075.908 0 45.075.908 6,600% 

Obligació. Mar-1998 48.080.968 48.080.968 0 48.080.968 0 48.080.968 5,550% 

BEI-25/11/98 18.030.363 14.166.714 1.287.883 11.590.948 1.287.883 12.878.831 4,610% 

BEI-04/08/00 12.020.242 11.161.653 858.589 9.444.475 858.589 10.303.064 3,600% 

BEI-15/10/01 14.420.000 13.390.000 1.030.000 11.330.000 1.030.000 12.360.000 4,210% 

BEI-15/10/01 7.216.436 7.216.436 515.460 6.185.516 515.460 6.700.976 4,250% 

Conveni de 1999        

Obligació. Nov-1999 30.800.000 30.800.000 0 0 30.800.000 30.800.000 5,390% 

Conveni de 2003        

BEI-05/12/03 23.000.000 23.000.000 0 23.000.000 0 23.000.000 3,660% 

Total deute 198.643.917 192.891.679 3.691.932 154.707.815 34.491.932 189.199.747  

Quadre 5.2 
 

El cost financer meritat d'aquest endeutament en 2008 equival –en termes nominals 
anuals– a un interés del 5,261%. El tipus d'interés de les emissions d'obligacions és fix; 
mentre que és variable –amb referència a l'EURIBOR– en la resta d'operacions. 

Un detall, per anys, dels venciments anuals de l'emissió d'obligacions i de les remeses 
del Banc Europeu d'Inversions, així com del deute pendent al final de l'any (sense 
incloure en el detall les despeses financeres), amb les xifres expressades en euros, és el 
següent: 
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Any i import de cada venciment 

Any Obligacions BEI Total  Deute pendent 

2005 0 1.287.883 1.287.883 197.356.035 

2006 0 1.287.883 1.287.883 196.068.152 

2007 0 3.176.472 3.176.472 192.891.680 

2008 0 3.691.932 3.691.932 189.199.748 

2009 30.800.000 3.691.932 34.491.932 154.707.817 

2010 0 5.334.789 5.334.789 149.373.028 

2011 0 5.334.789 5.334.789 144.038.239 

2012 0 5.334.789 5.334.789 138.703.451 

2013 48.080.968 5.334.789 53.415.757 85.287.694 

2014 0 5.334.789 5.334.789 79.952.905 

2015 0 5.334.789 5.334.789 74.618.117 

2016 0 5.334.789 5.334.789 69.283.328 

2017 0 5.334.789 5.334.789 63.948.539 

2018 0 5.334.789 5.334.789 58.613.750 

2019 0 4.046.906 4.046.906 54.566.845 

2020 0 4.046.906 4.046.906 50.519.939 

2021 0 2.158.317 2.158.317 48.361.622 

2022 45.075.908 1.642.857 46.718.765 1.642.857 

2023 0 1.642.857 1.642.857 0 

Total 123.956.876 74.687.046 198.643.922  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadre 5.3 
 

En el moment de la firma dels convenis i contractes referits anteriorment, la Universitat 
assumí la titularitat del deute amb els creditors i, de forma simultània, un dret de 
cobrament enfront de la Generalitat per idèntica quantia, obligant-se totes dues al 
pagament, més els interessos que anessen meritant-se. La Universitat va cedir aqueix 
dret de cobrament als creditors, amb consentiment irrevocable de la Generalitat, però 
sense transferir els riscs d'insolvència i morositat. 

En conseqüència, en cada venciment anual de capital i interessos, no es produeix una 
entrada i una eixida de fons líquids en la tresoreria de la Universitat, sinó que el 
pagament als creditors i el cobrament de la Generalitat és simultani, en formalització. 
En les dites dates, la Generalitat efectua el pagament als creditors per mitjà de l'Institut 
Valencià de Finances. 
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A continuació es mostra un detall de l'equilibri patrimonial generat en el balanç de la 
Universitat pels actius i passius referits anteriorment, amb les xifres expressades en 
euros: 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

A) IMMOBILITZAT  D) CREDITORS A LLARG TERMINI  

III. Inversions financeres permanents  I. Emissions de bons i d'altres valors 123.956.876 

2. Compromisos de finançament de reembors. 189.199.748 II. D'altres deutes a llarg termini  

  1. Deutes amb entitats de crèdit 65.242.872 

B) ACTIU CIRCULANT  E) CREDITORS A CURT TERMINI  

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

2. Deutors extrapressupostaris 0 1. Obligacions i bons a curt termini 0 

II. Inversions financeres temporals  3. Interessos d'obligacions no vençudes 0 

2. Compromisos de finançament de reembors. 0 II. Deutes amb entitats de crèdit  

Total 189.199.748 Total 189.199.748 

Quadre 5.4 
 

Si analitzem la informació expressada en el quadre anterior, juntament amb la recollida 
en els quadres 5.1 i 5.2 de l'Informe, es posa de manifest que la Universitat no ha 
classificat a curt termini els venciments prevists per a l'exercici de 2009, per un import 
de 34.491.932 euros. 

La Universitat, d'altra banda, tant en l'exercici de 2008 com en exercicis anteriors, no 
registra els interessos meritats i no vençuts corresponents a aquests actius i passius 
financers derivats dels plans d'inversions. El seu import calculat per a l'exercici de 2008, 
d'1.627.646 euros, hauria d'augmentar l'epígraf d'inversions financeres temporals de 
l'actiu i l'agrupació de creditors a curt termini del passiu. 

En el saldo pressupostari de l'exercici, és neutre l'efecte dels venciments del capital i 
dels interessos, ja que, per la suma de tots dos en el pressupost de despeses (despeses 
financeres i passius financers) i en el pressupost d'ingressos (transferències corrents i de 
capital), es reconeixen obligacions i drets per idèntica quantia, encara que s'hi genera 
una capacitat de finançament –en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals– per l'import de les amortitzacions de capital. 

No hi ha efecte neutre en el compte del resultat economicopatrimonial, ja que, a pesar 
que les despeses financeres meritades són equivalents a les transferències corrents 
meritades, a conseqüència dels venciments dels capitals prestats es produeix un ingrés 
econòmic. 

Aquest ingrés econòmic corresponent als drets de cobrament enfront de la Generalitat, 
no va ser imputat al compte del resultat economicopatrimonial en el moment de la seua 
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meritació, sinó que el traslladaren a una agrupació del passiu denominada "Ingressos 
diferits per compromisos de finançament", per considerar-lo de projecció econòmica 
futura, i és imputat anualment en el moment dels venciments dels capitals prestats, tal 
com permet la normativa comptable. 

Els convenis i acords derivats dels plans d'inversions impliquen que la Generalitat ha de 
finançar la despesa pressupostària corresponent a l'amortització i al pagament 
d'interessos per l'endeutament. En conseqüència, els drets de cobrament no 
pressupostaris que figuren en el balanç de la Universitat, per un import de 189.199.748 
euros, més els interessos pendents de meritació en el futur, són compromisos d'ingrés a 
càrrec de pressuposts d'exercicis posteriors, i haurien de figurar –per aplicació del 
model establit en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat– en un 
apartat de la memòria sobre l'execució dels ingressos. 

5.3 Pòlisses de crèdit a curt termini 

La Universitat ha incrementat el recurs a l'endeutament a curt termini en un 30,5%, 
respecte de l'exercici anterior; aquesta circumstància té l'origen en els fets que es 
comenten en l'apartat 4.2 de l'Informe, amb la firma del conveni de col·laboració de 
caràcter plurianual per al finançament de despeses corrents i d'inversió entre la 
Conselleria d'Educació i la Universitat. 

El 28 de maig de 2008, amb caràcter complementari al conveni referit en el paràgraf 
anterior, i per tal de facilitar la disponibilitat de tresoreria de la Universitat, es va 
acordar que, si així ho sol·licitava la Universitat, la Conselleria d'Educació autoritzaria 
operacions d'endeutament a curt termini per un import màxim de 17.000.000 d'euros, les 
quals havien de ser cancel·lades abans del 28 de febrer de 2009. 

Tanmateix, s'ha comprovat que la Universitat no va sol·licitar autorització per concertar 
una pòlissa de crèdit de 25.000.000 euros, al considerar que li era d'aplicació el límit del 
20% del seu pressupost establit en l'article 36 de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008, relatiu al deute públic a curt 
termini de la Generalitat, la qual cosa implica que és el rector l'òrgan competent per a 
fer-ne l'autorització, ja que la Universitat es trobava dins del límit esmentat, 
conformement al que s'indica en l'article 49 del reglament d'execució pressupostària per 
a l'exercici de 2008. 

Amb posterioritat, el 18 de setembre de 2008, i acollint-se a l'acord referit anteriorment, 
el gerent de la Universitat sol·licità que es tramités l'obertura d'una pòlissa de crèdit per 
un import de 17.000.000 d'euros i demanà que els interessos en fossen atesos per la 
Generalitat; aqueixa sol·licitud va ser rebutjada en els termes presentats i no es va 
cursar cap nova petició. 

En la regulació del règim econòmic i financer de les universitats públiques, previst en 
l'article 81.3.h) de la LOU, s'estableix que la Generalitat ha d'autoritzar en tots els casos 
qualsevol operació d'endeutament; aquest precepte ha sigut recollit en l'article 3.n) de la 
Llei de la Generalitat 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de les Universitats 
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Públiques Valencianes, en incloure com una de les seues competències la de proposar 
als òrgans competents de la Generalitat qualsevol operació d'endeutament de la 
Universitat, perquè hi donen la seua aprovació. 

Interessa destacar finalment que el cost financer meritat de les dues pòlisses de crèdit 
vigents durant l'exercici de 2008 han ascendit, en termes nominal anuals, al 4,95%, i 
que els tipus d'interés pactats en són variables, amb referència a l'EURIBOR a tres 
mesos. 

5.4 Operacions del Ministeri de Ciència i Innovació 

De l'import pendent de pagament a 31 de desembre de 2008 (35.102.886 euros), en 
corresponen 9.285.105 euros a ajudes per a infraestructures cientificotecnològiques en 
forma de préstecs i 25.818.380 euros a ajudes per a projectes d'investigació cofinançats 
amb fons FEDER en forma d'avançaments reemborsables; en els dos casos a un tipus 
d'interés zero. 

La Universitat manté registrats aquests passiu com un deute amb entitats de crèdit a 
llarg termini; quan escauria registrar-los com a d'altres deutes a llarg termini, atesa la 
distinta naturalesa del creditor. 

Hom no ha classificat a curt termini els venciments prevists per a l'exercici de 2009 dels 
préstecs per a infraestructures, per un import de 682.657 euros. En relació amb els 
venciments corresponents als avançaments reemborsables, el document auxiliar que 
utilitza a aqueix efecte la Universitat no pren en consideració la data establida, perquè 
es tracta d'una data límit d'amortització i perquè està subjecta a canvis determinats pel 
Ministeri de Ciència i Innovació; raó per la qual el deute està classificat íntegrament a 
llarg termini. 

L'absència d'un adequat procediment de comunicació entre la Universitat i el Ministeri 
citat, que permeta conéixer el moment en què es produeixen les amortitzacions dels 
avançaments reemborsables, quan es reben els fons FEDER, ha provocat que a la data 
de tancament de l'exercici de 2008 la Universitat haja mantingut com a endeutament un 
total d'1.576.908 euros de deute amortitzat. 

Cal dir que, si hom havia registrat correctament l'import anterior, la liquidació del 
capítol IX del pressupost de despeses i del capítol VII del pressupost d'ingressos 
s'hauria vist incrementada en la quantia referida en el paràgraf anterior. D'altra banda, i 
també per la quantitat indicada, calia haver reduït el passiu i –alhora– haver augmentat 
les subvencions de capital rebudes de l'"Haver" del compte del resultat 
economicopatrimonial. 

5.5 Operacions d'arrendament financer 

Durant l'exercici de 2008, la Universitat ha formalitzat diversos contractes amb una 
entitat de crèdit per al subministrament, per mitjà d'arrendament financer durant un 
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període de setze anys des de la seua recepció, d'instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades en diversos dels seus edificis. 

Conformement a la normativa comptable, la Universitat ha registrat en el seu passiu el 
deute total amb l'esmentada entitat de crèdit, per les quotes més l'opció de compra, i ha 
comptabilitzat el dret derivat dels dits contractes com a actiu immaterial, pel valor al 
comptat dels béns subministrats. La diferència entre els dos imports, constituïda per les 
despeses financeres de l'operació, l'han registrada en l'agrupació de l'actiu "Despeses per 
a distribuir en diversos exercicis". 

La memòria dels comptes anuals no inclou cap apartat relatiu a l'immobilitzat 
immaterial, malgrat el que s'estableix en la normativa comptable; l'única menció que es 
fa d'aquestes operacions d'arrendament financer és la que figura de forma succinta en els 
apartats 4.6.3 i 4.6.7 de la citada memòria, relatius a les "despeses per a distribuir en 
diversos exercicis" i a "creditors a curt termini". 

Un detall d'aquestes operacions, que conformen la major part de l'import dels creditors 
per operacions d'arrendament financer (sense prendre en consideració l'Impost sobre el 
Valor Afegit ni el cànon anual per manteniment de les instal·lacions), és el següent, 
amb les xifres expressades en euros: 

 
 Formalitzat en 2008 Quotes de 2008 

Operacions 
Valor  

comptat 
Interessos 

totals Deute total Capital Interessos 
Deute a 
31/12/08 

Instal. en Campus de Burjassot-Paterna 3.080.986 1.427.140 4.508.127 111.820 47.080 4.349.227 

Instal. en Campus de Blasco Ibáñez 2.706.145 1.239.963 3.946.108 135.209 57.091 3.753.807 

Instal. en Facultat de Filologia 1.707.223 786.760 2.493.983 75.093 25.935 2.392.955 

Instal. en Campus de Tarongers 549.700 254.162 803.862 25.857 11.622 766.383 

Total 8.044.054 3.708.025 11.752.079 347.979 141.728 11.262.372 

Quadre 5.5 
 

El tipus d'interés d'aquestes operacions és variable: per a les quotes de l'exercici de 2008 
ha sigut del 7,01% en les instal·lacions de la Facultat de Filologia i en les del Campus 
de Blasco Ibáñez, i del 6,69% en les instal·lacions del Campus de Burjassot-Paterna i en 
les del Campus de Tarongers. Per a les quotes de l'exercici de 2009, en totes les 
instal·lacions el tipus d'interés resultant ha sigut del 4,7%. 

Les operacions no han sigut incorporades en el corresponent apartat del qüestionari 
d'informació comptable normalitzada corresponent al quart trimestre de 2008, sobre 
l'execució del pressupost i la situació de l'endeutament, que cal trametre a la Intervenció 
General, en virtut del que es disposa en l'article 69.h) de la LHPGV. Hem comprovat 
que en 2008 s'ha formalitzat aqueix tràmit. 
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5.6 Gestió de pagaments confirmats 

En l'exercici de 2008, la Universitat signà, amb les dues entitats de crèdit amb les quals 
manté comptes de crèdit, sengles contractes de gestió de pagaments confirmats, per 
mitjà dels quals els encomanava el pagament de determinades obligacions amb els 
proveïdors per obres, serveis o subministraments, amb un límit màxim de 40.000.000 
d'euros entre ambdós contractes. 

A la data de tancament de l'exercici de 2008, segons que figura en l'apartat 4.6.7 de la 
memòria dels comptes anuals de la Universitat, l'import de les obligacions en gestió de 
pagament confirmades és de 29.342.000 euros. S'ha comprovat que el 91,2% d'aquest 
import, l'integren obligacions per a les quals a la dita data s'havia superat el termini de 
pagament de seixanta dies que estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

D'acord amb els contractes formalitzats, la Universitat lliura a les entitats financeres una 
relació de les quantitats que han de pagar a cada un dels creditors, indicant-ne el 
moment del nou venciment –que és posterior a l'inicial–, i al mateix temps comunica 
aquesta circumstància als creditors. 

Quan els creditors coneixen la circumstància anterior, poden optar per cobrar en el 
moment fixat com a nou venciment de les obligacions, o cobrar abans; en el segon cas, 
els creditors paguen un interés a l'entitat de crèdit i aquesta assumeix la titularitat del 
deute, amb el risc d'insolvència i de morositat, i cobra un interés a la Universitat si 
aquesta última es demora en el pagament que li pertoca fer al nou venciment. 

Segons la informació facilitada per la Universitat, el venciment fixat per a les 
obligacions està ampliat en 60 i 180 dies, respecte del termini legal de dos mesos 
establit en l'article 200.4 de la LCSP, i afecta sengles xifres de 6.759.382 euros i 
22.609.848 euros. 

A la data de tancament de l'exercici de 2008, de l'import total de les obligacions 
confirmades, en corresponia un total de 8.146.000 euros a obligacions cobrades pels 
creditors de la Universitat amb anterioritat al venciment, de manera que la titularitat del 
dret de cobrament ja no n'és dels dits creditors, sinó de l'entitat de crèdit. 

5.7 D'altres fets 

En data 31 de desembre de 2008, segons una certificació de la Universitat, aquesta no 
mantenia avals o garanties anàlogues prestades a favor de tercers. En el mes de febrer de 
2009, la Universitat s'ha constituït com a fiadora de la Fundació General de la 
Universitat de València, a l'objecte de garantir les responsabilitats econòmiques que 
aquesta última ha assumit a conseqüència d'un préstec hipotecari rebut per un import 
nominal de 7.000.000 d'euros. 
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A la data de tancament de l'exercici de 2008, dues entitats de crèdit mantenien avals 
prestats a la Universitat davant de distintes entitats del sector públic, per un import de 
9.120.185 euros. 
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6. AUDITORIA OPERATIVA DE L'OFICINA DE CONTROL INTERN 

6.1 Objectius i abast 

L'auditoria operativa sobre l'Oficina de Control Intern, la seua organització i 
funcionament, ha consistit a estudiar els seus procediments, polítiques, programes i 
informes, amb la finalitat de proporcionar-ne una descripció completa i de posar de 
manifest els aspectes positius i aquells altres susceptibles de millora; així com realitzar 
observacions, declaracions i orientacions sobre actuacions i polítiques concretes i 
proposar mesures i recomanacions conformes als principis generals de bona gestió. 

Les conclusions de l'auditoria operativa no tenen per objectiu pronunciar-se de manera 
global sobre l'eficàcia, eficiència i economia assolides en el servei de Control Intern. En 
el cas que hi haja 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 aplicable 
al sector públic. 

Anualment es fa un control financer de les universitats públiques per mitjà d'auditories, 
sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, en virtut del que es disposa 
en les lleis de pressuposts de la Generalitat, en els quals s'estableix també la possibilitat 
–si hom ho estima necessari– de realitzar unes altres auditories per fer el seguiment de 
l'aplicació de la subvenció concedida per a finançar la despesa corrent i dels fons 
provinents del finançament del pla d'inversions. 

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

L'article 216 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de 
juliol, del Consell de la Generalitat, disposa que la Universitat es dotarà d'un sistema de 
supervisió i control dels actes de contingut econòmic. S'hi indica, així mateix, que el 
control intern de les despeses i inversions correspondrà a un òrgan tècnic, el qual 
exercirà les seues funcions amb independència i utilitzant tècniques d'auditoria, 
conformement al que es dispose en un reglament aprovat pel Consell de Govern de la 
Universitat. 
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D'altra banda, l'article 118 dels referits Estatuts estableix, com a funcions del Consell 
Social, la de supervisar les activitats econòmiques i administratives de la Universitat. 

6.3 Normativa del servei, dependència, personal i recursos materials 

En l'any 1998 la Universitat creà un servei específic amb tasques de control intern, que 
després de diversos canvis en la seua configuració, dimensió i funcions està funcionant 
d'acord amb el que es disposa en un reglament de règim intern aprovat pel Consell de 
Govern en data 28 de juliol de 2008; document que figura reproduït en els seus elements 
essencials en l'article 53 del reglament anual d'execució pressupostària. 

Les funcions de l'Oficina de Control Intern estan atribuïdes al rector, sota l'exclusiva 
dependència funcional del qual actua, d'acord amb el que es disposa en el reglament de 
règim intern. 

El rector pren coneixement i aprova un programa de treball biennal, formulat per 
l'Oficina de Control Intern. L'últim programa aprovat, formulat en gener de 2007, 
correspon al període 2007-2008, el qual va ser prorrogat per al període 2009-2010 
mitjançant una resolució del rector de 9 de gener de 2009. S'ha comprovat que el 
Consell Social prengué coneixement del programa de treball 2007-2008 en el Ple 
realitzat el 24 de juny de 2008. 

El nombre de persones que constitueixen els mitjans humans de l'Oficina de Control 
Intern no ha variat en els últims vuit anys. Un detall de les principals característiques de 
l'actual configuració dels llocs de treball que apareixen en la relació corresponent, és el 
següent. 

 
Lloc Sistema de provisió Grup 

Direcció de servei Lliure designació A 

Direcció de secció Concurs obert a unes altres admons. A 

Tècnic mitjà de gestió Concurs A 

Tècnic mitjà de gestió Concurs A 

Direcció de negociat Concurs C 

Direcció de negociat Concurs C 

Administratiu Concurs C 

Administratiu Concurs C 

Quadre 6.1 
 

Tots els llocs de treball tenen naturalesa funcionarial i estan classificats com a llocs 
d'Administració general. La totalitat dels llocs de treball estan coberts en propietat o per 
mitjà de distintes cobertures temporals. El lloc de treball de cap de secció i el de tècnic 
mitjà de gestió, fins que siguen proveïts de forma reglamentària, estan ocupats 

- 75 - 



Universitat de València. Exercici de 2008 

temporalment per funcionaris de carrera de la Universitat, nomenats provisionalment 
per millora d'ocupació; mentre que la direcció de negociat està coberta per mitjà d'una 
comissió de serveis. 

L'Oficina de Control Intern és soci corporatiu de l'Institut d'Auditors Interns d'Espanya, 
circumstància que facilita la formació del personal responsable de l'Oficina de Control 
Intern. Amb independència d'aqueixa circumstància, es considera convenient que es 
promoguen actuacions formatives concretes, en el marc del pla de formació del personal 
d'administració i serveis de la Universitat, actuacions que podrien ser oferides als 
funcionaris dels grups de titulació superior de la Universitat. 

Els mitjans materials amb què compta, especialment els informàtics, són suficients per a 
exercir les seus actuals funcions, i no s'ha constatat que hi haja cap limitació perquè el 
seu personal puga accedir i consultar les diferents aplicacions informàtiques generals i 
particulars dels distints serveis. 

La Universitat no disposa de cap detall amb els costs acumulats del centre de costs 
corresponent a l'Oficina de Control Intern. Una de les iniciatives del pla sectorial 
d'economia del Pla Operatiu 2009, en el qual es desplega el pla estratègic de la 
Universitat, consisteix a elaborar un projecte per a implantar progressivament un 
sistema de comptabilitat analítica. 

6.4 Resum descriptiu d'activitats 

Un resum esquemàtic de les activitats de l'Oficina de Control Intern, tal com figuren en 
el programa de treball 2007-2008 i en la seua memòria d'actuacions relativa al treball 
realitzat en l'anualitat de 2008, que fa referència als comptes de l'exercici de 2007, és el 
següent: 
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Informes de fiscalització expedients contractació 
administrativaFiscalització 

prèvia 
Convocatòries d'ajudes en les àrees d'investigació, 
estudiants i cooperació 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditories operatives i acadèmiques 

Auditoria convenis i contractes d'investigació

Auditoria financera dels ingressos 

Auditoria financera de la tresoreria 

Auditoria financera de l'immobilitzat material i 
immaterial

Informes d'execució pressupostària de les unitats de 
despesa i del conjunt de la Universitat 

Tramitació pressupost, anàlisi magnituds i 
expedients de modificació pressupostària 

Fiscalització de les incidències en nòmina 

Auditoria operativa de cost i terminis de totes les 
obres rebudes

Expedients de contractació administrativa. Auditoria 
de legalitat

Auditoria financera i de legalitat de contractes 
menors. Comprovació material de caixes fixes 

Fiscalització 
posterior 

 
Quadre 6.2 

 

No estan subjectes a fiscalització prèvia de l'Oficina de Control Intern les actuacions 
següents: 

- Els contractes menors, les despeses de caràcter periòdic i d'altres de tracte 
successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de 
l'acte o contracte de què deriven, ni les subvencions amb assignació nominativa. 
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- Els pagaments per justificar, que –segons el reglament d'execució pressupostària 
i el manual de procediments de gestió econòmica– es realitzen per als supòsits 
excepcionals en què els documents justificatius no poden ser aportats abans de 
formular la proposta de pagament, o quan els serveis o prestacions hagen tingut 
o tinguen lloc a l'estranger, i l'autorització dels quals correspon al servei de 
comptabilitat i pressuposts. 

- Els pagaments efectuats per alguna de les trenta-set caixes fixes que manté la 
Universitat en diversos centres, facultats, escoles, instituts, col·legis majors i 
serveis, sense perjudici de rendir una conciliació de saldos a l'Oficina de Control 
Intern i al servei de comptabilitat i pressuposts, amb una periodicitat mensual. 
La suma dels límits de cada un dels comptes corrents bancaris de cada caixa fixa 
pagadora, s'eleva a 152.500 euros. 

La fiscalització prèvia dels expedients de despesa està limitada a la comprovació dels 
extrems següents: 

- L'existència de crèdit pressupostari, i que el crèdit proposat és adequat i suficient 
per a la naturalesa de la despesa o obligació. 

- L'aprovació, per part de l'òrgan competent, de les despeses o obligacions i la 
competència de l'òrgan de contractació que dicta l'acte administratiu. 

- Que els expedients de reconeixement de les obligacions corresponen a despeses 
aprovades i fiscalitzades favorablement. 

- L'existència d'autorització d'òrgans superiors, quan l'expedient així ho 
requerisca. 

- En els expedients de reconeixement d'obligacions i propostes de pagament, es 
comprova que hi consten les dades a què es refereix l'Acord de 27 de juny de 
2008 del Consell, per mitjà del qual es determinen els extrems addicionals que 
ha de comprovar la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa. 

A més d'aquesta fiscalització prèvia limitada, l'Oficina de Control Intern té establides 
les següents activitats de fiscalització, que poden ser qualificades de caràcter previ: 

- En relació amb la contractació administrativa, entre altres actuacions l'Oficina ha 
de revisar que l'expedient estiga complet en la seua fase de preparació; participar 
en totes les meses de contractació, a fi de controlar la legalitat, i assistir a les 
recepcions d'obres i subministraments d'import superior a 300.506 euros i a la 
major part de les obres de quantia superior a 30.050 euros. 

- Fiscalització de les convocatòries d'ajudes en les àrees d'investigació i 
d'estudiants que tinguen un import superior a 12.020 euros; així com l'assistència 
a les comissions de valoració. Així mateix, aquesta activitat s'està ampliant a les 
àrees de postgrau i cooperació. 
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En relació amb la fiscalització posterior, i tenint en compte que el sistema de gestió 
comptable descentralitzada comporta l'existència de quaranta-tres unitats de despesa, en 
les quals s'arxiven i custodien els corresponents expedients de despesa, l'Oficina de 
Control Intern realitza les següents activitats, que en nombroses ocasions impliquen el 
desplaçament a les dites unitats: 

- En l'àrea de despeses, es fa una avaluació de la gestió realitzada, per mitjà 
d'auditories financeres, de legalitat i operatives. 

 L'auditoria financera consisteix en la fiscalització de dues mostres aleatòries 
d'expedients de despesa de les diferents unitats de despesa de la Universitat, 
seleccionades atenent a diversos criteris i amb l'objectiu d'arribar cada tres anys 
a totes les unitats de despesa. Una de les mostres es refereix als centres i serveis 
estatutaris i als servis centrals, i l'altra, a les facultats, escoles i d'altres unitats. 

 També s'efectua la revisió mensual de totes les conciliacions dels comptes de 
caixa fixa i es realitzen anualment visites a les corresponents unitats de despesa 
per tal de comprovar tots aquells extrems que es consideren necessaris de les 
conciliacions dels últims dotze mesos. 

 En l'auditoria de legalitat s'analitza una mostra de contractes administratius no 
pertanyents a la categoria de contractes menors, entre els quals es troben els 
contractes privats i les modificacions i pròrrogues contractuals. S'analitzen 
també les quantitats pagades pel servei d'inversions als principals proveïdors, en 
virtut dels contractes menors d'obres, serveis i subministraments, amb l'objectiu 
de comprovar si s'ha fraccionat l'objecte del contracte. 

 En l'auditoria operativa, es realitza un estudi de costs i terminis de la totalitat de 
les obres rebudes en l'exercici auditat, alhora que s'analitza l'eficàcia i el 
procediment en relació amb els contractes menors d'obres licitats pel servei 
d'inversions. 

- En l'àrea de despeses de personal, es revisen les incidències en la nòmina d'un 
mes elegit a l'atzar, per a cada un dels períodes quadrimestrals de l'exercici. 

- En relació amb el pressupost de la Universitat, se n'analitza la correcció del 
procés d'aprovació i les magnituds pressupostàries, separant els fons ordinaris 
dels fons dedicats a investigació, i es revisen tots els expedients de modificació 
pressupostària. Es realitzen, d'altra banda, informes individuals d'execució 
pressupostària per a les quaranta-tres unitats de despesa de la Universitat, en els 
quals s'analitza la tipologia dels crèdits, l'origen i composició dels fons 
gestionats, la gestió del pressupost i l'evolució de les principals variables 
pressupostàries, configurant una anàlisi descriptiva dels indicadors més 
rellevants en matèria pressupostària; entre els dits informes s'inclou també –si és 
el cas– el treball d'auditoria de regularitat realitzat. 
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- En l'àrea de l'immobilitzat s'analitzen les variacions i amortitzacions de 
l'immobilitzat material i immaterial; s'analitza el valor comptable dels immobles, 
les seues variacions i el sistema de protecció jurídica dels drets sobre aqueixos 
immobles; es fan comprovacions materials de l'inventari per mitjà de visites per 
a comprovar-ne l'existència física, la ubicació i d'altres característiques; i també 
es realitza una comprovació material dels subministraments la quantia dels quals 
estiga compresa entre 12.020 euros i 300.506 euros. 

- En l'àrea de tresoreria es concilien els distints comptes existents i se'n comprova 
l'adequació de l'autorització i la seua disposició per part de les persones 
autoritzades; sense perjudici del treball realitzat en els comptes corresponents a 
les caixes fixes. 

- En l'àrea d'ingressos, el programa de treball comprén la revisió de les 
subvencions i transferències de tota mena rebudes, així com les taxes i d'altres 
ingressos. S'ha comprovat, no obstant això, que en l'auditoria referida a 
l'anualitat de 2007, el treball en aquesta àrea s'ha limitat a dues tipologies 
d'ingressos: els generats pel servei central de suport a la investigació 
experimental i els generats per la col·lecció espanyola de cultius-tipus. El treball 
consisteix a revisar el compliment de la normativa i l'eficàcia dels procediments 
utilitzats en la seua gestió, avaluant alhora la solidesa de les operacions de 
reconeixement d'ingrés i analitzant la gestió de cobraments. 

- En relació amb els convenis i contractes d'investigació de l'article 83 de la LOU, 
s'analitza una mostra dels contractes formalitzat, en funció de la tipologia i 
l'import. 

- En relació amb l'auditoria operativa, en el programa de treball es repassen 
aquelles activitats que la integren, entre les quals s'inclou el seguiment de les 
unitats de gestió amb compromisos de gestió per objectius, l'anàlisi de l'eficàcia 
i eficiència en la gestió dels ingressos, els informes d'execució pressupostària 
anuals i l'anàlisi dels procediments de gestió d'obres menors i dels costs i 
terminis en les obres. Segons la memòria d'actuacions, els treballs d'auditoria 
operativa referits a l'anualitat de 2007, han abastat l'àrea d'inversions i els 
informes d'execució pressupostària. 

- El programa de treball considera finalment que els vicerectorats o els diferents 
serveis puguen sol·licitar la realització de comprovacions de correcció i qualitat 
sobre distints àmbits acadèmics. S'ha de dir que durant l'anualitat de 2008 no 
s'han fet auditories acadèmiques. 

A més de les activitats de fiscalització prèvia i posterior descrites, l'Oficina de Control 
Intern realitza activitats d'índole consultiva i assessora, de les quals porta un oportú 
registre i classificació segons la seua tipologia. 
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6.5 Anàlisi dels procediments 

En l'anàlisi realitzada, s'ha estimat que la fiscalització posterior ocupa més del 70% del 
temps total del personal de l'Oficina. En aquest sentit, l'Oficina de Control Intern es 
configura com un departament d'auditoria interna, en el qual es dóna prioritat a 
l'auditoria. 

L'Oficina de Control Intern disposa d'un document on descriuen els treballs que es 
realitzen per a cada una de les activitats que integren l'auditoria financera. A més a més, 
pel que fa l'auditoria de regularitat i a la comprovació material de les caixes fixes, s'han 
desenvolupat sengles documents en els quals es mostren cada un dels procediments 
realitzats de forma cronològica i detallada. 

S'ha comprovat que l'Oficina de Control Intern porta a efecte el seu treball seguint les 
etapes establides en les normes d'auditoria: planificació, notificació raonada del pla a la 
Gerència i a les unitats afectades, reunions prèvies amb els seus responsables, treball de 
camp, informes provisionals, al·legacions, informes definitius amb conclusions i 
recomanacions i reunions finals. 

També s'ha comprovat que, en cada una de les distintes activitats que integren la 
fiscalització posterior, s'elaboren informes de tipus individual, en els quals es 
documenta adequadament el procés de l'auditoria, així com les conclusions i 
recomanacions que en deriven. 

En relació amb l'auditoria de regularitat, es pot indicar que en la mostra seleccionada 
s'analitzen tots els documents comptables amb reconeixement d'obligació, sense 
distinció entre contractes menors i la resta, i que s'hi utilitza un mostreig aleatori simple, 
amb un error esperat del 5%. A conseqüència d'això, en l'auditoria de l'exercici de 2007 
la mostra revisada representa un percentatge inferior a l'1% de l'import que configura la 
mostra seleccionada. D'altra banda, s'ha observat que els errors resultants han superat 
lleugerament l'error esperat. 

No hi ha una única base de dades on s'integre la totalitat de les activitats de l'Oficina de 
Control Intern; encara que per a cada una de les dites activitats existeixen els seus 
respectius registres auxiliars per a registrar i tipificar els errors, incidències, 
observacions o consultes. 

6.6 Informes i al·legacions 

L'Oficina de Control Intern presenta anualment un resum de les seues actuacions 
d'auditoria més importants en un informe denominat "Memòria d'actuacions de l'Oficina 
de Control Intern". S'ha comprovat que el Consell Social pren coneixement d'aqueix 
informe després d'haver transcorregut més d'un any des de l'exercici econòmic 
fiscalitzat en les actuacions informades. 
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En aqueix informe es detalla l'abast del treball realitzat en cada un dels distints tipus 
d'auditoria; però no conté valoracions sobre les conclusions i recomanacions 
aconseguides que sí que figuren en els nombrosos informes parcials que emet l'Oficina 
de Control Intern per a cada una de les dites auditories. Interessa destacar que el citat 
informe no es publica en la pàgina "web" de la Universitat, en l'Oficina de Control 
Intern. 

Quant als informes parcials de cada una de les àrees auditades, que tampoc no es 
publiquen, s'ha posat de manifest que el seu contingut presenta un adequat grau de 
desenvolupament i presentació i que inclouen diversos quadres i gràfics que ajuden a la 
seua comprensió; així com les corresponents conclusions i recomanacions. 

En aquest sentit, els informes anuals d'execució pressupostària van rebre, en la sessió 
plenària de 29 d'abril de 2008, el "Premi del Consell Social de la Universitat de 
València a la gestió pressupostària", i han sigut incorporats, a més a més, com una 
"bona pràctica de gestió universitària" per la càtedra UNESCO de Direcció 
Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

En relació amb els advertiments, en allò que afecta les activitats de fiscalització prèvia 
tant el reglament de règim interior de l'Oficina de Control Intern, com el reglament 
d'execució pressupostària, estableixen que les observacions i objeccions no tenen efecte 
suspensiu, en cap de cas; sense perjudici que en l'expedient les incloguen per escrit, 
juntament amb les al·legacions del servei. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que la normativa que regula el funcionament de l'Oficina 
de Control Intern no estableix cap procediment contradictori entre aquesta Oficina i els 
òrgans gestors de la Universitat, com un tràmit previ a la formulació dels advertiments 
que permetés resoldre les deficiències que es poguessen posar de manifest durant la 
tramitació dels expedients administratius i que fes innecessari formular tals 
advertiments. 

En les activitats de fiscalització posterior, la mateixa regulació indicada en el paràgraf 
anterior estableix un mes de termini màxim perquè les unitats de gestió formulen les 
seues al·legacions. S'ha comprovat que aquesta circumstància no facilita les funcions 
assignades a l'Oficina de Control Intern, raó per la qual seria convenient de reduir el 
termini d'al·legacions, el qual es podria situar en quinze dies hàbils, que és el que s'usa 
habitualment per a aquest tràmit en els diferents treballs d'auditoria pública. 

No consta que en els exercicis de 2007 i 2008 s'hagen elevat al rector informes negatius 
sobre assumptes específics distints dels informes emesos per a cada una de les activitats 
realitzades. 

6.7 Plans estratègics, objectius i sistemes de gestió de qualitat 

El pla estratègic de la Universitat 2008-2011 fou aprovat pel Consell Social en data 5 de 
novembre de 2007. Per desenvolupar-lo, es formulen anualment plans operatius, que es 
despleguen en plans sectorials, els quals abasten tots els àmbits d'actuació universitària. 
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El pla operatiu de 2009 no inclogué de forma expressa l'Oficina de Control Intern entre 
les seues iniciatives i estratègies; situació que s'ha corregit en el pla operatiu de 2010. 
En el pla sectorial de govern i sostenibilitat es considera com a estratègia la d'impulsar 
les activitats de control intern, mitjançant l'impuls del seu programa de treball; al mateix 
temps, en el pla sectorial d'economia s'inclou com a estratègia l'elaboració d'estudis i 
informes per part de l'Oficina de Control Intern, així com la millora dels sistemes 
d'informació de la gestió econòmica i pressupostària que proporcionen informació útil 
per a la dita gestió. 

En qualsevol cas, no s'ha fet el desplegament del pla estratègic mitjançant la definició 
d'objectius, accions i indicadors i la seua alineació amb els objectius generals de la 
Universitat, ni s'han previst complements individuals de productivitat lligats a la seua 
consecució. 

La Universitat compta amb un Servei d'Anàlisi i Planificació, que ha desenvolupat el 
pla estratègic i que té com a funció analitzar el funcionament i l'estructura de la 
Universitat. Ni l'Oficina de Control Intern ni cap altre servei administratiu no han sigut 
sotmesos a l'avaluació del servei esmentat, ni a una avaluació per part d'altres 
organismes externs en matèria de qualitat; si bé és cert que compta amb una carta de 
serveis pròpia. 

En aquest sentit, el pla sectorial de qualitat del pla operatiu de 2010 estableix, com una 
de les iniciatives, la d'elaborar un projecte per a fomentar l'avaluació dels serveis propis. 

6.8 Aspectes positius i susceptibles de millora 

A partir de l'estudi realitzat, i a manera de conclusions, tot seguit  s'indiquen una sèrie 
d'aspectes positius, i uns altres que són susceptibles de millora, de l'Oficina de Control 
Intern, amb la finalitat que –sense perjudici de les recomanacions que fem en l'apartat 
7.2 de l'Informe– servisquen de guia per a millorar l'eficàcia, eficiència i economia de 
l'activitat que s'hi desenvolupa. 

Quant als aspectes positius destacables, els de major interés són els següents: 

- El principi d'autonomia està reforçat per la independència funcional que té 
respecte de les unitats de despesa objecte de control, per tal com depén del 
Rectorat. 

- Com que s'orienta principalment al control financer permanent i a l'auditoria, s'hi 
potencien les funcions d'assessorament, la millora de la gestió i l'actitud positiva 
i favorable envers el control intern. 

- Existeix una adequada planificació dels treballs, mitjançant l'aprovació de plans 
d'auditoria biennals i un desenvolupament del treball en el qual es segueixen 
totes les fases establides per les normes d'auditoria. 
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- El reconeixement extern i intern dels treballs realitzats, que són premiats i 
considerats com un exemple de bones pràctiques. 

En relació amb els aspectes que són susceptibles de millora en el funcionament de 
l'Oficina de Control Intern, es poden mencionar els següents: 

- En la fiscalització prèvia, les observacions i objeccions de l'Oficina de Control 
Intern no tenen efecte suspensiu, i no existeix cap procediment contradictori que 
implique els òrgans gestors i que permeta resoldre les dites objeccions i que faça 
innecessari formular advertiments. 

- El Consell Social valora cada exercici el treball de fiscalització realitzat per 
l'Oficina de Control Intern, mitjançant l'anàlisi d'un informe que realitza 
l'Oficina mateixa, el qual no inclou valoracions sobre les conclusions i 
recomanacions dels informes parcials, sinó un resum de les activitats més 
importants desenvolupades. 

- El pla estratègic de la Universitat no s'ha desenvolupat a l'Oficina de Control 
Intern mitjançant l'establiment d'objectius, accions i indicadors alineats amb els 
objectius generals de la Universitat. 

- L'Oficina de Control Intern no s'ha sotmés a cap avaluació de la qualitat per a la 
millora continuada dels processos, la satisfacció dels usuaris i el manteniment de 
registres adequats de gestió, processos i procediments. 
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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; però destacant prèviament les 
recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per la Universitat. En 
aquest sentit, en la fiscalització realitzada en relació amb la gestió economicofinancera 
de l'exercici de 2008, hem analitzat el grau de compliment i de posada en pràctica –per 
part de la 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 i alhora li vam sol·licitar que fes comunicar a la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades o que s'adoptarien més endavant en relació amb les recomanacions 
del dit informe. 

Responent a la nostra petició, el 13 d'octubre de 2009 el gerent de la Universitat ha 
informat sobre les mesures adoptades o en curs d'adopció referides a les recomanacions 
de l'informe esmentat. 

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 moltes de les recomanacions efectuades. No obstant això, continuen pendents 
d'implantar (i conseqüentment les reiterem en el present Informe) les recomanacions 
que vénen tot seguit: 

- "Amb la finalitat de registrar el deute contret per la Generalitat pels plans 
d'inversions conformement a la normativa comptable, al tancament de l'exercici 
la Universitat ha de reclassificar en l'epígraf d'inversions financeres temporals 
els venciments que vagen a produir-se a curt termini. Igualment ha de 
reclassificar també a la data de tancament de l'exercici els venciments a curt 
termini del passiu pels plans d'inversions que figuren en l'agrupació de 
creditors a llarg termini". 

- "Es considera convenient que la Universitat afegisca a 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, de forma que els comptes anuals 
expressen d'una manera més completa la seua imatge fidel". 
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La Universitat, amb posterioritat a la rendició de comptes, ha elaborat alguns dels 
apartats esmentats en aquesta última recomanació, els quals ens ha tramés juntament 
amb l'escrit que informa sobre les mesures adoptades. 

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, i amb independència de les 
recomanacions fetes en l'apartat 7.1 de l'Informe, s'ha vist la necessitat de formular 
determinades recomanacions, amb l'objectiu que la gestió de la Universitat s'ajuste en 
major manera a la normativa jurídica que hi és d'aplicació i per tal d'aconseguir una 
gestió més eficient i econòmica. 

En relació amb el control formal de la rendició de comptes (que es comenta en l'apartat 
3 de l'Informe), es considera convenient que la Universitat adopte les mesures 
necessàries per evitar que s'incomplisquen els terminis prevists en la normativa per a 
formular, aprovar i rendir els comptes anuals de les entitats en les quals la Universitat 
tinga una participació majoritària. D'altra banda, aquests comptes anuals i els informes 
d'auditoria que s'hi realitzen s'haurien de publicar en la pàgina "web" de la Universitat. 

Quant a la fiscalització realitzada sobre les transferències rebudes, a les quals es refereix 
l'apartat 4 de l'Informe, es considera convenient formular les recomanacions següents: 

- En relació amb l'efecte que té en el romanent de tresoreria no afectat el conveni 
per al finançament de despeses corrents i d'inversió, 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 portar-ne a efecte 
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. 

- Perquè el balanç de la Universitat en reflectisca la imatge fidel i mostre el seu 
fons de maniobra real, resulta imprescindible que la totalitat dels actius i passius 
siguen classificats entre curt i llarg termini, atenent al termini previst per al 
venciment, d'acord amb el que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat; tal com s'indica en l'apartat 5.3 de la Introducció i en 
l'apartat 4.3 de l'Informe. 

- En la informació sobre l'execució dels ingressos de la memòria, s'haurien 
d'incloure els compromisos d'ingrés de la Generalitat a càrrec de pressuposts 
d'exercicis posteriors que deriven del conveni de col·laboració; tal com s'indica 
en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

- Per a elaborar adequadament el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria 
conformement a la normativa comptable, seria convenient adoptar un acord 
d'afectació per mitjà del qual s'establís el coeficient de finançament de cada una 
de les inversions compreses en el conveni de col·laboració referit en l'apartat 4.3 
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de l'Informe; així com excloure del romanent de tresoreria afectat els imports 
que no deriven d'ingressos específics de tercers aliens; tal com s'indica en 
l'apartat 4.5 de l'Informe. 

- Es recomana d'analitzar la implantació d'una eina informàtica integrada amb la 
comptabilitat que permeta registrar adequadament les despeses amb finançament 
afectat i efectuar el corresponent càlcul de les desviacions de finançament, del 
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria, de manera fiable i automàtica; 
tal com s'indica en l'apartat 4.5 de l'Informe. 

- En aplicació de la normativa comptable i pressupostària, els ingressos percebuts 
de la Diputació Provincial de València i de la Conselleria de Sanitat destinats a 
finançar despeses de personal de places assistencials vinculades a places 
docents, cal registrar-los en l'"Haver" del compte del resultat economico-
patrimonial com a subvenció corrent, i incloure'ls en el pressupost inicial; 
d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 4.5 de l'Informe. 

En relació amb la fiscalització de l'endeutament i d'altres operacions financeres, que es 
recull en l'apartat 5 de l'Informe, es considera oportú formular les recomanacions 
següents: 

- En compliment de la normativa vigent, i per a l'adequada coordinació amb la 
Generalitat, es recomana que el procediment d'autorització i seguiment de 
qualsevol operació d'endeutament de la Universitat –tant a curt com a llarg 
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, a fi d'evitar que es reproduïsquen els fets que s'indiquen 
en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

- Per reflectir adequadament l'estalvi/desestalvi del compte del resultat 
economicopatrimonial, és necessari calcular els interessos meritats i no vençuts 
corresponents al deute de la Generalitat derivat pels plans d'inversions; tal com 
s'indica en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

- En relació amb les operacions d'arrendament financer, és necessari que la 
memòria incloga un apartat sobre l'immobilitzat immaterial, en el qual es 
detallen les dites operacions, i que al mateix temps es declaren les dites 
operacions en el qüestionari d'informació comptable normalitzada; tal com 
s'indica en l'apartat 5.5 de l'Informe. 

- En la informació de la memòria sobre l'execució dels ingressos, cal incloure els 
compromisos d'ingrés de la Generalitat a càrrec de pressuposts d'exercicis 
posteriors que deriven dels convenis de col·laboració referits en l'apartat 5.2 de 
l'Informe. 

- En aplicació de la normativa comptable, caldria reclassificar en el balanç, com a 
deutes amb entitats de crèdit, l'import de les obligacions confirmades i cobrades 

- 87 - 



Universitat de València. Exercici de 2008 

- 88 - 

pels creditors de la Universitat abans del seu venciment; tal com s'indica en 
l'apartat 5.6 de l'Informe. 

En relació amb l'auditoria operativa de l'Oficina de Control Intern, que es recull en 
l'apartat 6 de l'Informe, es considera convenient formular les següents observacions i 
recomanacions: 

- Resulta convenient que la Universitat regule un procediment contradictori entre 
l'Oficina de Control Intern i els òrgans encarregats de gestionar les despeses de 
quantia elevada, a l'objecte de poder resoldre les observacions i objeccions que 
puga formular la citada Oficina de Control Intern. 

- En els supòsits excepcionals en què no es poguessen resoldre les diferències 
entre l'Oficina de Control Intern i els òrgans gestors, la Universitat podria 
valorar la possibilitat que els advertiments de la citada Oficina de Control Intern 
tinguessen efectes suspensius, fins al moment en què el rector prengués una 
decisió sobre l'assumpte. 

- Un desenvolupament eficaç i eficient de les funcions assignades a l'Oficina de 
Control Intern de la Universitat, exigeix que es reduïsca el termini d'al·legacions 
en la tramitació dels informes que aquella elabora. En aquest sentit, es recomana 
que en el reglament de règim intern de l'Oficina s'hi establisca un termini de 
quinze dies hàbils, que és el que s'utilitza habitualment per a aquest tràmit en els 
diferents treballs d'auditoria pública. 

En el tràmit d'al·legacions a 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. 

 


