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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2012, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2011, la fiscalització efectuada de la 
Universitat d’Alacant (Universitat) ha tingut per objecte el control formal dels comptes 
anuals de l’exercici de 2011, l’elaboració d’un cens d’entitats dependents, així com una 
fiscalització específica dels contractes d’investigació de la Universitat. 

Hem comprovat també el grau de compliment i posada en pràctica de les recomanacions 
recollides en els informes de fiscalització corresponents a exercicis anteriors. 

En l’informe de fiscalització recollim les mesures que ha d’adoptar la Universitat a fi de 
millorar la seua gestió econòmica i financera en exercicis futurs, alhora que ressenyem, 
en el seu cas, les infraccions o irregularitats que s’hagen posat de manifest al llarg de la 
fiscalització, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe.  
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Pel que fa a la revisió financera i conformement als objectius descrits en l’apartat 1 de 
l’Informe de la Universitat, la fiscalització efectuada ha consistit a revisar els aspectes 
que indiquem en l’apartat 2.1 de la introducció a aquest volum d’universitats públiques. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

En la revisió del compliment de la legalitat i conformement als objectius de la 
fiscalització assenyalats en l’apartat 1 de l’Informe de la Universitat, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.2 de la introducció a aquest volum d’universitats 
públiques, hem revisat el compliment, per part de la Universitat, de la legalitat vigent 
d’aplicació a la gestió dels fons públics en les àrees que han sigut objecte de 
fiscalització, durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2011, així com l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals.  
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió Financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 de l’Informe, i 
amb independència dels fets que indiquem en l’apartat 3.1 de la introducció a aquest 
volum d’universitats públiques, s’ha posat de manifest la circumstància que expressem 
tot seguit que afecta o pot afectar de forma significativa l’adequació dels comptes 
anuals als principis comptables que hi són d’aplicació: 

La Universitat no ha comptabilitzat en l’actiu del balanç el dret de cobrament que té 
enfront de la Generalitat per les quantitats que aquesta va assumir de transferir a la 
Universitat per a fer front als venciments dels préstecs i obligacions emeses per la 
Universitat, derivats dels plans d’inversions, l’import dels quals pujava, en la data de 
tancament de l’exercici de 2011, a la xifra de 81.751.659 euros, segons que indiquem en 
l’apartat 4.3 de l’Informe. 

En els apartats 4, 5 i 7 de l’Informe recollim, d’altra banda, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, tot i que no afecten de forma significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d’aplicació, 
han de ser tingudes en comptes i posades en pràctica per part dels òrgans responsables 
de la Universitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 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, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades. 

Amb independència de la conclusió anterior, interessa ressaltar que cal que l’oficina de 
control pressupostari incremente les funcions de control intern d’ingressos i despeses 
que té assignades, de conformitat amb el que estableix l’article 220 de l’Estatut de la 
Universitat, en especial les de fiscalització prèvia de l’activitat econòmica i financera de 
la Institució. 

En els apartats 5 i 7 de l’Informe recollim, d’altra banda, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, tot i que no constitueixen un incompliment 
significatiu de les normes jurídiques que hi són d’aplicació, d’acord amb la fiscalització 
realitzada, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de la Universitat.  
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2011, 
el compte del resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici terminat en la dita data i s’adjunten en l’annex d’aquest 
Informe, juntament amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

Els comptes anuals de la Universitat de l’exercici de 2011 van ser aprovats pel Consell 
Social en data 24 d’abril de 2012, previ Acord del Consell de Govern de la Universitat 
de 28 de març de 2011 i van ser remesos posteriorment a la Intervenció General de la 
Generalitat. 

Els comptes de la Universitat han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat en data 29 de juny de 2012, íntegrament en format 
electrònic, juntament amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat, que és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
17/2010, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011. 

En l’anàlisi dels diversos documents que s’integren en els comptes anuals de la 
Universitat s’han posat de manifest les següents circumstàncies que cal ressaltar: 

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

- En el resultat pressupostari de l’estat de liquidació del pressupost no figuren els 
ajusts per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria, ni per 
desviacions de finançament. El romanent de tresoreria inclòs en la memòria dels 
comptes anuals, d’altra banda, no distingeix entre el romanent de tresoreria 
afectat i no afectat. Cal observar que aquesta informació es troba en un annex 
dels comptes anuals, per la qual cosa recomanem que hi haja un únic document 
amb aquesta informació, circumstància que en facilitaria una adequada 
interpretació. 

Els comptes anuals de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària, 
que analitzem en els apartats 6.3 i 6.4 de l’Informe, van ser remesos a la Intervenció 
General en data 1 de setembre de 2012, per a la seua posterior rendició en la Sindicatura 
de Comptes, que s’ha formalitzat en data 13 de setembre, com estableix l’article 84 de 
la LOU. 

Hem comprovat que la Universitat ha publicat en la seua pàgina d’Internet els seus 
comptes anuals i els informes d’auditoria realitzats per la Intervenció General de la 
Generalitat. 
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4.2 Anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 

El quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recull els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2011 i 2010, així com la variació experimentada: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 

2011 2010 2011/10 

III Taxes i d’altres ingressos 28.590.000 27.815.811 774.189 2,8% 

IV Transferències corrents 149.682.981 151.983.477 (2.300.496) (1,5%) 

V Ingressos patrimonials 360.000 290.000 70.000 24,1% 

VII Transferències de capital 21.065.148 20.186.576 878.572 4,4% 

Total ingressos 199.698.129 200.275.864 (577.735) (0,3%) 

I Despeses de personal 117.465.539 120.400.463 (2.934.924) (2,4%) 

II Despeses de funcionament 26.831.696 25.543.975 1.287.721 5,0% 

III Despeses financeres 6.011.313 6.096.203 (84.890) (1,4%) 

IV Transferències corrents 1.519.740 1.577.954 (58.214) (3,7%) 

VI Inversions reals 46.030.752 46.313.717 (282.965) (0,6%) 

VII Transferències de capital 58.214 0 58.214 - 

IX Passius financers 1.780.875 343.552 1.437.323 418,4% 

Total despeses 199.698.129 200.275.864 (577.735) (0,3%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat es va reduir en l’exercici de 2011 un 0,3% 
respecte al de l’exercici de 2010, i han tingut lloc les variacions més importants, en 
valors absoluts, en el capítol I “Despeses de personal” del pressupost de despeses, i en 
el capítol IV “Transferències corrents” del pressupost d’ingressos. 

El pressupost de la Universitat per a l’exercici de 2011 va ser aprovat pel Consell Social 
el dia 20 de desembre de 2010, previ informe favorable del Consell de Govern de la 
Universitat de data 15 de desembre de 2010. El pressupost va ser publicat en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de data 2 de febrer de 2011. 

El quadre següent recull les modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici 
de 2011, per capítols pressupostaris, així com la variació experimentada respecte al 
pressupost inicial, amb les xifres expressades en euros:  
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 28.590.000 (3.918.878) 24.671.122 (13,7%) 

IV Transferències corrents 149.682.981 2.124.117 151.807.098 1,4% 

V Ingressos patrimonials 360.000 0 360.000 0,0% 

VII Transferències de capital 21.065.148 (11.090.013) 9.975.135 (52,6%) 

VIII Actius financers 0 95.433.622 95.433.622 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 199.698.129 82.548.848 282.246.977 41,3% 

I Despeses de personal 117.465.539 3.022.646 120.488.185 2,6% 

II Despeses de funcionament 26.831.696 1.190.270 28.021.966 4,4% 

III Despeses financeres 6.011.313 0 6.011.313 0,0% 

IV Transferències corrents 1.519.740 2.923.010 4.442.750 192,3% 

VI Inversions reals 46.030.752 75.085.143 121.115.895 163,1% 

VII Transferències de capital 58.214 327.779 385.993 563,1% 

IX Passius financers 1.780.875 0 1.780.875 0,0% 

Total despeses 199.698.129 82.548.848 282.246.977 41,3% 

Quadre 2 

Com podem observar en el quadre anterior, el total de les modificacions de crèdit 
realitzades durant l’exercici de 2011 ha determinat que el pressupost final de la 
Universitat s’haja incrementat en 82.548.848 euros, cosa que representa un 41,3% 
respecte a l’aprovat inicialment, per la qual cosa el pressupost definitiu va pujar a la 
xifra de 282.246.977 euros. 

El major increment del pressupost de despeses s’ha produït en el capítol VI “Inversions 
reals”, per un import de 75.085.142 euros, que representa un percentatge del 163,1% 
sobre el pressupost inicial d’aquest capítol, a causa fonamentalment de la incorporació 
de romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria. 

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

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 24.671.122 26.846.980 25.673.995 1.172.985 108,8% 95,6% 

Transferències corrents 151.807.098 151.844.937 127.749.675 24.095.262 100,0% 84,1% 

Ingressos patrimonials 360.000 542.708 405.993 136.715 150,8% 74,8% 

Transferències de capital 9.975.135 12.948.058 12.948.058 0 129,8% 100% 

Actius financers 95.433.622 0 0 0 17,4% -- 

Passius financers 0 16.621.584 16.621.584 0 -- 100% 

TOTAL 282.246.977 208.804.267 183.399.305 25.404.962 74,0% 87,8% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2011 va pujar a 282.246.977 euros, i 
s’han reconegut drets per import de 208.804.267 euros i cobraments per import de 
183.399.305 euros, cosa que ha determinat sengles graus d’execució i realització del 
74,0% i 87,8%. Cal observar que, sense considerar la part del capítol d’”Actius 
financers”, que recull l’aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, el 
grau d’execució puja a un percentatge del 111,8%. 

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

 

DESPESES 
Crèdits 

definitius 
Obligac. 

reconegudes 
Pagaments 

líquids  
Obligac. 

pend. pag. 
Grau 

execuc. 
Grau 

realitz. 

Despeses de personal 120.488.185 113.593.484 112.596.114 997.370 94,3% 99,1% 

Despeses de funcionament 28.021.966 24.203.298 18.966.626 5.236.672 86,4% 78,4% 

Despeses financeres 6.011.313 5.662.990 5.662.990 0 94,2% 100,0% 

Transferències corrents 4.442.750 2.581.883 2.581.883 0 58,1% 100,0% 

Inversions reals 121.115.895 50.224.955 45.684.285 4.540.670 41,5% 91,0% 

Transferències de capital 385.993 58.214 58.214 0 15,1% 100,0% 

Passius financers 1.780.875 1.780.875 1.780.875 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 282.246.977 198.105.699 187.330.987 10.774.712 70,2% 94,6% 

Quadre 4 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2011 va pujar a 282.246.977 euros i 
s’han reconegut obligacions per import de 198.105.701 euros, cosa que ha determinat 
un grau d’execució del 70,2%, mentre que els pagaments realitzats han sigut de 
187.330.987 euros, cosa que ha determinat un grau de realització del 94,6%. 
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No obstant això, d’acord amb la documentació facilitada per la Universitat, hi ha 
despeses de l’exercici de 2010 que han sigut reconegudes en l’exercici de 2011, per un 
import de 2.031.554 euros. 

La comptabilitat de les despeses de l’exercici de 2010 es va portar a terme en l’exercici 
de 2011 d’acord amb la circular de la Gerència número 7/2010 on s’indica que les 
factures corresponents a despeses directes de les dates compreses entre l’1 de novembre 
i el 31 de desembre de 2010, que no hagen pogut tramitar-se en l’exercici, es 
realitzarien amb càrrec a l’exercici de 2011. 

La circumstància anterior, que s’ha produït en els últimes exercicis fiscalitzats, ha sigut 
esmenada en l’exercici de 2011, mitjançant la circular de la Gerència 7/2011 en la qual 
s’ha suprimit la possibilitat de comptabilitzar factures de 2011 en 2012, per la qual cosa 
no es produirà la citada situació en aquest exercici. 

El quadre següent recull, amb les xifres expressades en euros, el resultat pressupostari 
de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de l’exercici de 2010 i les variacions 
entre ambdós exercicis: 

 

CONCEPTES 2011 2010 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 192.182.683 211.588.649 (9,2%) 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 196.324.824 200.148.490 (1,9%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 -- 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 0 30.000 (100%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (4.142.141) 11.410.159 (136,3%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 14.840.708 829.984 1.688,1% 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 10.698.568 12.240.143 (12,6%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 3.895.230 3.603.853 8,1% 

Desviacions de finançament positives (11.159.311) (5.959.257) 87,3% 

Desviacions de finançament negatives 3.719.770 1.986.419 87,3% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT 7.154.257 11.871.158 (39,7%) 

Quadre 5 

La Universitat presenta en l’estat de liquidació del pressupost, el resultat pressupostari 
sense incloure els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria, ni informació 
sobre les desviacions de finançament, encara que amb posterioritat s’ofereix aquesta 
informació en un annex al compte general. 

El resultat pressupostari ha disminuït en 15.552.299 euros en l’exercici de 2011, 
respecte al resultat pressupostari de 2010, que va passar a ser un resultat pressupostari 
negatiu de 4.142.141 euros. Una vegada realitzats els oportuns ajusts observem un 
superàvit de finançament de l’exercici per import de 7.154.257 euros. 
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Les desviacions de finançament no han sigut calculades d’acord amb les normes de 
comptabilitat pública a causa que la Universitat no realitza un seguiment individualitzat 
de les despeses amb finançament afectat. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de 
l’exercici de 2010 i el càlcul de les variacions, el recollim tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

CONCEPTES 2011 2010 Variació 

(+) 1.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 117.737.202 96.360.726 22,2% 

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 25.404.962 2.362.429 975,4% 

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 92.453.598 91.775.950 0,7% 

(+) Deutors d’operacions no pressupostàries 2.313.917 2.678.445 (13,6%) 

(-)  Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 2.435.275 456.098 433,9% 

(-)  2.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 15.277.691 7.516.331 103,3% 

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 10.774.712 2.827.347 281,1% 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 0 0 - 

(+) Creditors d’operacions no pressupostàries 4.502.979 4.688.984 (4,0%) 

(+) 3.- FONS LÍQUIDS 3.484.419 6.588.479 (47,1%) 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) 105.943.930 95.432.874 11,0% 

II.-Excés de finançament afectat 0 0   

III.-Saldos de cobrament dubtós 0 0   

IV.-ROMANENT DE TRESORERIA (I-II-III) 105.943.930 95.432.874 11,0% 

Quadre 6 

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

Per a l’adequada interpretació del romanent de tresoreria cal considerar l’import de 
90.178.883 euros de drets liquidats en exercicis anteriors per transferències corrents de 
la Generalitat, relatius al conveni subscrit en maig de 2008, segons indiquem en els 
apartats 3.1 i 5.8 de la introducció d’aquest Informe. 

En l’estat del romanent de tresoreria recollit en la memòria dels comptes anuals no s’ha 
diferenciat entre el romanent de tresoreria afectat i el de lliure disposició, tot i que hem 
comprovat que en el seu annex s’ha inclòs un detall dels romanents afectats. 

El quadre següents mostra el desglossament del romanent que apareix en l’annex dels 
comptes anuals, amb les xifres expressades en euros: 
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Descripció 2011 2010 Variació 

Romanent afectat 74.132.321 89.720.706 (17,4%) 

Romanent de lliure disposició 15.190.774 5.712.916 165,9% 

Romanent financer 16.621.584 0 - 

ROMANENT TOTAL 105.944.679 95.433.622 11,0% 

Quadre 7 

Pel que fa al càlcul del romanent de tresoreria afectat i el de lliure disposició cal 
ressenyar que la Universitat no s’ha ajustat a les normes de comptabilitat pública en la 
mesura que no realitza un seguiment de les despeses amb finançament afectat. En 
l’exercici de 2011 ha incorporat el concepte de romanent financer que tampoc no es 
correspon amb els conceptes del Pla General de Comptabilitat. 

L’estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2011, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Obligacions pendents de pagament 

Situació a 1 de 
gener 2011 

Situació en 2011 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.827.349  2.827.349 2.827.349 0 

 

Obligacions pendents de pagament 

Situació a 1 de 
gener 2011 

Situació en 2011 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.827.349  2.827.349 2.827.349 0 

Quadre 8 

Cal significar que l’estat de drets per a cobrar de pressuposts tancats, que s’incorpora en 
la memòria dels comptes anuals, no s’ajusta al que disposa el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat, que indica que la informació ha de presentar-se 
en la memòria desglossada per exercicis, circumstància aquesta última que no es 
produeix. 

Pel que fa als drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, un total de 90.178.883 
euros corresponen a transferències corrents de la Generalitat, el cobrament de les quals 
ha quedat ajornat com a conseqüència del conveni formalitzat en maig de 2008. En 
aquest sentit, el 10 d’octubre de 2011 es va signar una modificació del citat conveni, pel 
qual s’ajorna el pagament de les anualitats de 2011 i 2012, i es distribueix l’import 
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corresponent a les dues anualitats entre les corresponents als exercicis de 2013 a 2022. 
La Universitat no ha facilitat una explicació suficient d’aquesta circumstància en la seua 
memòria. 

En data 31 de desembre de 2011 estaven pendents de cobrament d’exercicis tancats, 
drets per import d’1.081.306 euros, corresponents a una subvenció convocada pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia, per a projectes d’infraestructura científica per al 
període de 2000-2006 i finançada amb recursos FEDER. 

Els citats drets es van reconéixer en el pressupost d’ingressos de l’exercici de 2003 i 
quant a aquesta subvenció, que s’abona segons la Universitat justifica les inversions 
realitzades, es van presentar dues certificacions d’obra en els mesos de febrer i juny de 
l’exercici de 2008, que es troben pendents de cobrament. 

La Universitat no hauria d’haver reconegut en el pressupost d’ingressos la totalitat de la 
citada subvenció en el moment de la seua concessió, sinó una vegada que s’haguera 
rebut l’ingrés o s’haguera tingut constància que l’ens concedent havia dictat l’acte de 
reconeixement de la correlativa obligació pressupostària, en aplicació del que 
estableixen els principis comptables públics. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadres següent, amb les xifres 
expressades en euros:  
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ACTIU 2011 2010 Variació 

IMMOBILITZAT 219.358.325 214.535.567 2,2% 

Immobilitzacions immaterials 98.382 98.382 0,0% 

Immobilitzacions materials 218.493.339 212.770.784 2,7% 

Inversions financeres permanents 766.604 1.666.401 (54,0%) 

DESP. DIST. EN DIVERSOS EXERCICIS 681.235 794.774 (14,3) 

ACTIU CIRCULANT 123.656.896 103.405.303 19,6% 

Deutors 120.172.477 96.816.824 24,1% 

Tresoreria 3.484.419 6.588.479 (47,1%) 

TOTAL ACTIU 343.696.456 318.735.644 7,8% 

 

PASSIU 2011 2010 Variació 

FONS PROPIS 214.427.672 213.044.047 0,6% 

Patrimoni 213.044.047 201.576.520 5,7% 

Resultats de l’exercici 1.383.625 11.467.527 (87,9) 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 1.697.641 0 - 

CREDITORS A LLARG TERMINI 84.062.731 86.072.882 (2,3%) 

Emiss. d’oblig. i d’altres valors negociables 63.106.271 63.106.271 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 20.956.460 22.966.611 (8,8%) 

CREDITORS A CURT TERMINI 43.508.412 19.618.715 121,8% 

Deutes amb entitats de crèdit 18.264.802 1.643.219 1.011,5% 

Creditors a curt termini 18.079.898 8.110.085 122,9% 

Ajusts por periodificació 7.163.712 9.865.411 (27,4%) 

TOTAL PASSIU 343.696.456 318.735.644 7,8% 

Quadre 9 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementar un 7,8% en 
l’exercici de 2011 respecte al de l’exercici anterior. En l’actiu destaca la disminució en 
un 54,0% de l’epígraf d’”Inversions financeres permanents” i l’augment en un 24,1% de 
“Deutors”. Quant al passiu, hem de ressenyar l’augment de l’epígraf “Deutes amb 
entitats de crèdit” en un percentatge del 1.011,5%. 

Segons que indiquem en els apartats 3.1 i 5.6 de la introducció d’aquest Informe, el fons 
de maniobra positiu que es dedueix de l’actiu circulant menys els creditors a curt 
termini, per 80.148.484 euros, es troba sobrevalorat en 89.616.970 euros, que resulta 
negatiu en 9.468.486 euros. 
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Cal observar, d’altra banda, que l’actiu del balanç no recull un deute de la Generalitat 
pels plans d’inversió 1995-2003, l’import del qual a 31 de desembre de 2011 puja a 
81.751.659 euros, dels quals un total de 80.108.440 euros corresponen a llarg termini, i 
1.643.219 euros a curt termini, segons indica l’apartat 3.1 de l’Informe. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici 2011, 
juntament amb el de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el 
quadre següent, amb les xifres expressades en euros:  
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DESPESES 2011 2010 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 189.700.827 197.727.467 (4,1%) 

    a) Despeses de personal 128.387.216 135.683.317 (5,4%) 

    c) Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 10.913.801 10.860.391 0,5% 

    e) D’altres despeses de gestió 44.514.198 45.155.637 (1,4%) 

    f) Despeses financeres i assimilables 5.776.530 5.904.583 (2,2%) 

    g) Variació de les provisions d’inversions financeres 109.082 123.539 (11,7) 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 2.790.097 1.577.954 76,8% 

    a) Transferències corrents 2.731.883 1.577.954 73,1% 

    c) Transferències de capital 58.214 0 - 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 1.013.983 858.502 18,1% 

    a) Pèrdues provinents d’immobilitzat 35.757 63.866 (44,0%) 

    d) Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis  978.226 794.636 23,1% 

TOTAL DESPESES 193.504.907 200.163.923 (3,3%) 

 

INGRESSOS 2011 2010 Variació 

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 28.903.845 30.555.086 (5,4%) 

     b) Prestacions de serveis 28.903.845 30.555.086 (5,4%) 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 30.344 35.069 (13,5%) 

     a) Ingressos tributaris 30.344 35.069 (13,5%) 

     b) Prestacions de serveis i vendes 0 0 - 

D’ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.157.197 1.195.286 (3,2%) 

     a) Reintegraments 33.729 56.288 (40,1%) 

     c) D’altres ingressos de gestió 1.105.242 1.136.705 (2,8%) 

     f) D’altres interessos i ingressos assimilats 18.226 2.293 694,9% 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 164.792.995 179.842.159 (8,4%) 

     a) Transferències corrents 151.844.937 149.822.270 1,4% 

     c) Transferències de capital 12.948.058 30.019.889 (56,9%) 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 4.150 3.850 7,8% 

     c) Ingressos extraordinaris 4.150 3.850 7,8% 

TOTAL INGRESSOS 194.888.531 211.631.450 (7,9%) 

Resultat 1.383.624 11.467.527 (87,9%) 

Quadre 10 
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La Universitat utilitza, per a la presentació del compte de resultat econòmic i 
patrimonial inclòs en els comptes anuals, el model recollit en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de l’Estat, d’acord amb el programa informàtic de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, quan hauria d’utilitzar el model previst en el Pla 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat per als ens administratius. 

Pel que fa al contingut del compte del resultat econòmic i patrimonial, interessa destacar 
que en l’exercici de 2011, les despeses han disminuït un 3,3% respecte als de l’exercici 
anterior, mentre que els ingressos han disminuït un 7.9%. Per tant, l’estalvi ha sigut un 
87,9% inferior al de l’exercici de 2010. 

Les despeses de gestió ordinària s’han reduït globalment en un 4,1%, que en destaca la 
reducció de les despeses de personal, que ha sigut del 5,4%. Quant als ingressos, 
interessa ressaltar la reducció del 5,4% en vendes i prestacions de serveis, així com la 
reducció experimentada en transferències i subvencions, que ha sigut del 8,4%. 
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5. REVISIÓ DELS CONVENIS I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ 

5.1 Normativa aplicable 

Les principals normes que s’han utilitzat en el treball de fiscalització dels contractes 
d’investigació de la Universitat són les següents: 

- Article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU). 

- Reial Decret 1930/1984, de 10 d’octubre, que desenvolupa l’article 45.1 de 
l’LRU, sobre compatibilitat de la dedicació dels catedràtics i professors 
d’universitat, amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics i amb 
el desenvolupament de cursos d’especialització. 

- Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, que aprova els Estatuts de la 
Universitat d’Alacant. Aquest estatut no es troba vigent actualment, ja que en 
data 28 de febrer de 2012 va entrar en vigor el nou Estatut de la Universitat 
d’Alacant, aprovat mitjançant Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell. 

- Normativa interna de la Universitat reguladora dels contractes subscrits a 
l’empara de l’article 83 de la LOU. 

La normativa interna de la Universitat reguladora d’aquest tipus de contractes va entrar 
en vigor l’any 1993 i és anterior a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats. L’única normativa de la Universitat que s’ajusta a aquest text legal és 
l’aprovada l’any 2002, que regulava un procediment simplificat per a la tramitació de 
serveis d’assessoria, assistència i prestacions professionals de caràcter esporàdic via 
article 83 de la LOU. 

Pel que fa a la circumstància anterior, recomanem que la normativa de la Universitat 
sobre contractes d’investigació siga revisada i ampliada, i s’hi incloguen totes les 
situacions que es produeixen en la gestió d’aquests contractes que considera la dita 
normativa, com ara el procediment de contractació de personal, facturació, possibilitat 
de cobrament per part del personal sense que s’haja cobrat cap factura, règim de 
compatibilitats, entre d’altres. 

5.2 Actuacions de control intern sobre els contractes d’investigació 

L’article 220.1 dels estatuts disposa que la Universitat garantisca el control intern dels 
seus ingressos i despeses mitjançant la creació de l’oficina de control pressupostari. En 
aquest context, les actuacions per a desenvolupar per la citada oficina es detallen en el 
pla d’auditoria que s’aprova anualment, i s’ha comprovat que en el pla aprovat per a 
l’exercici de 2011 no es trobava prevista la realització de cap actuació respecte als 
contractes d’investigació subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU. 

Pel que fa a la situació descrita, interessa ressaltar que és imprescindible que l’oficina 
de control pressupostari desenvolupe actuacions concretes, amb la finalitat d’assegurar 
el compliment de la normativa vigent en la formalització i gestió dels contractes 
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d’investigació, que han de realitzar-se en tots els exercicis, amb independència del detall 
que recullen els plans d’auditoria anuals. 

5.3 Informació sobre els contractes d’investigació de la Universitat 

Un resum dels contractes d’investigació, formalitzats d’acord amb l’article 83 de la 
LOU, vigents en l’exercici de 2011, amb indicació de l’any d’inici i l’import de 
cadascun, així com del percentatge que representa respecte al total de convenis 
d’investigació, és el que recollim tot seguit: 

 

Any d’inici 
Nombre de 
contractes 

% 
Import 

concedit 
% 

2001 1 0,2% 0 0,0% 

2005 2 0,3% 0 0,0% 

2006 1 0,2% 12.606 0,1% 

2007 3 0,5% 189.000 2,2% 

2008 20 3,2% 186.000 2,2% 

2009 4 0,6% 95.384 1,1% 

2010 173 27,4% 4.375.239 52,0% 

2011 428 67,6% 3.558.235 42,4% 

Totals 632 100,0% 8.416.464 100,0% 

Quadre 11 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el 67,7% dels contractes vigents en 
l’exercici de 2011 s’han formalitzat en el mateix any. 

Els contractes d’investigació vigents en l’exercici de 2011 es poden classificar en funció 
dels departaments o instituts universitaris encarregats de la seua gestió, amb el següent 
detall:  
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Departament Import % 
Nombre 

contractes 
% 

Departament d’Enginyeria de la Construc., Obres Públiques i Infraest. Urb. 1.097.445 13,0% 61 9,7% 

Institut Universitari d’Electroquímica 1.070.344 12,7% 4 0,6% 

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 725.259 8,6% 21 3,3% 

Departament d’Enginyeria Química 656.144 7,8% 9 1,4% 

Institut de l’Aigua i Ciències Ambientals 481.796 5,7% 17 2,7% 

Departament de Química Inorgànica 372.684 4,4% 25 4,0% 

Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada 342.044 4,1% 6 0,9% 

Centre Iberoamericà de la Biodiversitat 293.438 3,5% 20 3,2% 

Institut Universitari de Materials 266.764 3,2% 13 2,1% 

Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi "Ramon Margalef" 261.801 3,1% 14 2,2% 

Departament de Construcciones Arquitectòniques 237.994 2,8% 21 3,3% 

Institut Interuniversitari de Geografia 237.292 2,8% 3 0,5% 

Institut Universitari d’Enginyeria dels Processos Químics 198.560 2,4% 29 4,6% 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia 167.372 2,0% 40 6,3% 

Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat 139.200 1,7% 5 0,8% 

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques 131.063 1,6% 10 1,6% 

Departament d’Organització d’Empreses 130.494 1,6% 13 2,1% 

Resta de departaments (56) 1.606.770 19,1% 321 50,8% 

TOTALS 8.416.464 100,0% 632 100,0% 

Quadre 12 

L’anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que cinc 
departaments de la Universitat s’agrupen el 17,7% dels contractes vigents en 2011, que 
en representen un percentatge del 47,8% respecte a l’import total. 

5.4 Mostra de contractes d’investigació revisada 

Hem seleccionat una mostra de contractes d’investigació en funció del seu import i 
l’objecte contractual, encara que en la selecció s’inclouen contractes d’investigació, la 
vigència dels quals es refereix, exclusivament, a l’exercici de 2011, amb la finalitat 
d’analitzar totes les qüestions referents a cadascun dels contractes. 

El quadre que presentem tot seguit mostra la relació dels contractes revisats, amb un 
número de referència concedit en aquesta fiscalització, on indiquem l’import de 
cadascun, l’entitat o institució amb què s’ha formalitzat el contracte així com el 
departament o institut universitari que l’ha gestionat. 
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Núm. Títol Import  
Suborganisme/ 

contractant 
Centre de despesa 

1 
Assessoria i suport tècnic, realització d’activitats de la 
comissió contra la violència de gènere 

38.200 
Ministeri de Sanitat i 
Consum 

Departament d’Infermeria 
Comunitària, Medicina Preventiva i 
Salut Pública i Història de la Ciència 

2 
Col·laboració en la promoció exterior de la llengua, la 
literatura i la cultura valenciana. 

40.500 
Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 

Departament de Filologia Catalana 

3 
Estudi i avaluació composts per a respostes defensives 
en plantes enfront d’organismes patògens en vehicles 
basats en matrius nanotecnològiques 

49.500 AGRITECNO 
Departament d’Agroquímica i 
Bioquímica 

4 Control de la depuradora d’AIADHESA 31.400 AIADHESA 
Institut de l’Aigua i Ciències 
Ambientals 

5 
Assessorament científic sobre les activitats que ha de 
realitzar el Centre Internacional d’Estudis de Dret 
Ambiental 

11.864 CIEMAT 
Departament d’Estudis Jurídics de 
l’Estat 

6 
Estudi espectroscòpic de molècules diatòmiques i 
triatòmiques en presència de camps externs 

14.400 Cirta Emissions, S.L. Institut Universitari de Materials 

7 
Sistema d’indicadors estratègics sector turístic. 
Observatori de Turisme de la Comunitat Valenciana 

42.336 COEPA 
Institut Universitari d’Investigacions 
Turístiques 

8 
Inventari dels llocs arqueològics amb art rupestre de la 
Comunitat Valenciana. 

30.000 
Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència 

Departament de Prehistòria, 
Arqueologia, Història Antiga, 
Filologia Grega i Filologia  Llatina 

9 
Projecte bàsic i d’execució  restauració de cobertes i 
interiors en l'església de sant Pere i sant Pau, a l'Illa 
Plana o Nova Tabarca (Alacant) 

13.980 
Conselleria de Cultura i 
Esport 

Departament d’Expressió Gràfica i 
Cartografia 

10 
2ª ADDENDA seguiment de la transferència Tajo-
Segura als efectes de proporcionar informes en les 
comissions d’explotació 

50.847 
Fundació de la Comunitat 
Valenciana Aigua i Progrés 

Institut Interuniversitari de Geografia 

11 
Anàlisi de la jurisprudència espanyola sobre 
assetjament moral i d’altres registres psicosocials del 
període comprés entre 2005 i 2011 

17.999 
Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el 
Treball 

Departament de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social 

12 
Optimització del sistema de comunicació a les cabines 
d’ascensor 

15.000 ORONA S. COOP  
Departament de Física, Enginyeria de 
Sistemes i Teoria del Senyal 

13 
Control, seguiment i assessorament d’instal·lacions per 
a tractament d’aigües residuals 

42.230 SADYT, S.A. 
Institut de l’Aigua i Ciències 
Ambientals 

14 
Mecenatge de les activitats d’organització i realització 
d’ACM i ICMI per la Universitat d’Alacant del 14 al 18 
de novembre de 2011. 

1.766 
Telefònica Investigació i 
Desenvolupament, SAU 

Institut de l’Aigua i Ciències 
Ambientals 

15 
The development of an online (info-mediation) 
property portal for Morocco researching and applying 
OOH4RIA and SEO techniques. 

29.849 Web Square SARL 
Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics 

Quadre 13 

La Universitat comptabilitza els ingressos derivats de projectes d’investigació en 
diferents conceptes dels capítols 3 i 7 del pressupost. Les despeses, al seu torn, són 
registrades en un únic concepte denominat “Investigació universitària”. 

La informació comptable de la Universitat no té en compte una separació entre els 
ingressos i les despeses derivats dels contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la 
LOU dels corresponents a les altres activitats d’investigació, coma ara les realitzades en 
l’àmbit de convocatòries públiques d’ajudes que tenen una regulació normativa pròpia i 
diferent. Aquesta circumstància determina, entre unes altres deficiències, que no es 
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realitze un seguiment individualitzat de les desviacions de finançament d’aquests 
contractes. 

En el context expressat, les dades sobre contractes d’investigació formalitzats a 
l’empara de l’article 83 de la LOU sobre els quals s’ha realitzat la mostra, s’han extret 
dels registres facilitats pel servei de gestió de la investigació i transferència de 
tecnologia, que engloba tot tipus d’actuacions d’investigació, inclusivament els 
projectes realitzats a l’empara de convocatòries públiques d’ajudes. 

5.5 Gestió dels contractes d’investigació 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que les propostes de contractació són 
aprovades per acord de la comissió de seguiment de contractes d’investigació i 
posteriorment ratificades pel Consell de Govern. En aquest context, i amb 
independència que el procediment utilitzat per la Universitat resulta adequat, convé que 
s’actualitze la normativa interna reguladora dels contractes d’investigació i s’adapte als 
procediments que ja realitza. 

En el mateix sentit, cal que la Universitat aprove una normativa reguladora de la 
comissió de seguiment de contractes d’investigació, d’acord amb el que disposa l’article 
11.2 de l’LRJPAC, en la qual es determine formalment la integració d’aquest òrgan en 
la Universitat i la seua dependència jeràrquica, així con una delimitació de totes les 
funcions i competències que assumeix, i que es concrete la seua composició orgànica, al 
marge de les persones que en cada moment puguen integrar-la. 

En l’actualitat únicament hi ha dos documents que es refereixen a aquesta comissió, per 
un costat un document on s’indiquen les persones designades per a ocupar els diferents 
càrrecs d’aquest òrgan col·legiat, i un segon document aprovat per la pròpia comissió 
que regula el seu funcionament intern. 

Els contractes d’investigació són signats pel rector en representació de la Universitat, i 
en aquest sentit hem comprovat que en els contractes números 2 i 10, la seua signatura 
és anterior a l’acord de la comissió de seguiment de contractes, circumstància que no 
hauria d’haver-se produït. 

El contracte número 14, com que es tracta d’un procediment simplificat, s’ha aprovat 
amb posterioritat a la signatura del contracte, mitjançant un acord de la comissió de 
seguiment de contractes d’investigació, encara que en aquest supòsit no ha sigut signat 
per cap representant de la Universitat. 

En els expedients números 8 i 9 no s’han formalitzat els corresponents contractes en 
considerar la Universitat que es tracta de subvencions de la Generalitat, malgrat que hi 
ha contraprestacions, tant per la Universitat com per la Generalitat, circumstància que 
feia necessària la formalització del corresponent contracte d’investigació signat per totes 
dues parts. 
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5.6 Formalització i tramitació dels contractes d’investigació 

En la normativa interna de la Universitat sobre els contractes d’investigació no hi ha cap 
apartat específic on es regule el contingut que han de tenir els expedients administratius 
per a la formalització d’aquest tipus de contractes, situació que hauria de resoldre la 
Universitat en una reforma de la citada normativa interna. 

Amb independència de la circumstància anterior, una vegada realitzada la fiscalització 
dels expedients de formalització d’aquest tipus de contractes cal formular les següents 
consideracions: 

- La Universitat inclou en tots els expedients un document on apareix la 
descripció del projecte, departament al qual pertany el contracte, duració de 
l’activitat i preu, entre unes altres qüestions. Aquest document és signat pel 
director de l’activitat i el director del departament o institut universitari, que en 
algunes ocasions és la mateixa persona, així com un representant de la comissió 
delegada del Consell de Govern. 

- Està previst que en cadascun dels expedients s’incloga un resum econòmic del 
projecte on es faça un desglossament econòmic de la distribució del pressupost. 
Aquest document, però, generalment no es troba actualitzat i, en ocasions, 
s’inclou en l’expedient sense cap contingut, o fins i tot no arriba a adjuntar-s’hi. 
Es tracta d’una circumstància que la Universitat hauria de resoldre en la mesura 
que cal que en tots els supòsits es formalitze el resum del projecte d’investigació 
i que aquest es trobe actualitzat. 

Pel que fa al contingut dels expedients de contractes d’investigació, considerem 
necessari que s’hi formalitzen els següents documents, que haurien de ser recollits en la 
normativa interna de la Universitat: 

- Una memòria en el moment de la finalització del contracte on s’incloguera, com 
a mínim, una explicació del treball desenvolupat, una relació del personal que hi 
ha participat així com un detall de les despeses i ingressos que ha ocasionat. 

- Un informe dels serveis jurídics de la Universitat en el qual es manifeste de 
forma expressa que els contractes formalitzats s’ajusten al que disposa l’article 
83 de la LOU i la resta de la normativa reguladora dels contractes d’investigació. 

- L’oficina de control pressupostari comprova que les retribucions rebudes pels 
investigadors no superen les limitacions reglamentàries sobre la remuneració 
global anual màxima que han de percebre els professors i el personal 
investigador. Aquest control, però, hauria de realitzar-se amb anterioritat a la 
signatura dels contractes, amb la finalitat d’evitar que s’hi prevegen retribucions 
que superen els límits establits. 
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5.7 Liquidació del contracte d’investigació 

La normativa interna reguladora dels contractes d’investigació no recull una regulació 
específica de l’emissió de les factures, encara que hem comprovat que es realitzen des 
de la unitat de facturació, a partit de la factura proforma realitzada des del departament 
o institut corresponent. 

En l’anàlisi de la liquidació realitzada en els diferents contractes d’investigació que han 
sigut revisats s’han posat de manifest les següents circumstàncies: 

- La comptabilitat de les factures es realitza en el moment en què se’n produeix el 
cobrament i no quan són expedides, que és quan hauria de realitzar-se. Però les 
factures que no han sigut cobrades en la data de tancament de l’exercici, es 
comptabilitzen en “Drets pendents de cobrament”. 

- La Universitat no comptabilitza les despeses en què incorre en els contractes 
d’investigació fins que no s’han cobrat les factures emeses, circumstància que 
pot produir-se en l’exercici següent. Hem comprovat, d’altra banda, que totes les 
despeses derivades dels contractes d’investigació es comptabilitzen en el capítol 
d’”Inversions reals”, tot i que es corresponen, principalment, amb despeses de 
personal i funcionament. 

- En virtut del que disposa la normativa interna de la Universitat, es practica una 
retenció del 12% del pressupost total, per a compensar les despeses reals 
assumides per la Universitat. Però la Universitat hauria de quantificar el cost real 
que li suposen els contractes d’investigació, a fi que els recursos generats per la 
investigació compensaren en la seua totalitat la despesa induïda per aquestes 
activitats.  
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6. CENS D’ENTITATS DEPENDENTS 

6.1 Abast i procediments del treball 

En virtut de les competències que la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, assigna a la Institució, respecte a la fiscalització de 
l’activitat financera del sector públic valencià, el Consell de la Sindicatura de Comptes 
va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2011 l’elaboració d’un cens 
d’entitats dependents de les universitats públiques valencianes. 

En l’elaboració d’aquest treball s’ha efectuat una anàlisi de la normativa aplicable a fi 
de determinar les entitats que han de considerar-se integrants del sector públic 
universitari valencià i precisar quines són les que han de retre els sues comptes anuals a 
aquesta Sindicatura de Comptes. 

També ha calgut realitzar una classificació i quantificació, en una primera aproximació, 
dels ens participats per les universitats valencianes. Aquesta classificació s’ha obtingut a 
través de la informació facilitada per les pròpies universitats, la informació que figura 
en l’inventari d’ens públics del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així 
com del Registre de Fundacions de la Generalitat. 

Les principals normes que s’han utilitzat en el treball d’elaboració del cens de les 
entitats dependents de la Universitat que han de retre els seus comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes són les següents: 

- Llei de la Generalitat 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 

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

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

6.2 Concepte i tipus d’ens 

L’article 84 de la LOU disposa que per a la promoció i desenvolupament de les seues 
finalitats, les universitats, per elles mateixes o en col·laboració amb unes altres entitats 
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públiques o privades, i en aprovació del Consell Social, podran crear empreses, 
fundacions o d’altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable. 

Pel que fa al règim jurídic aplicable a les entitats dependents de les universitats 
públiques, l’esmentat precepte legal disposa el següent: 

- Serà d’aplicació el que disposa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible, així com en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia 
i la Innovació. 

- La dotació fundacional o l’aportació al capital social i qualssevol altres 
aportacions a les entitats dependents que es realitzen amb càrrec als pressuposts 
de la Universitat, quedaran sotmeses a la normativa vigent en aquesta matèria. 

- Les entitats en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals tinguen 
participació majoritària les universitats, queden sotmeses a l’obligació de retre 
comptes en els mateixos terminis i procediments que les pròpies universitats. 

En el context expressat, les entitats que formen part del sector públic i estan sotmeses a 
l’obligació de retre contres en els mateixos terminis i procediments que les pròpies 
universitats són les següents: 

- Les societats mercantils el capital social de les quals pertanya a la universitat en 
un percentatge superior al 50%. 

- Les fundacions que tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la 
realització de finalitats d’interés general, en les quals hi haja una aportació 
majoritària, directa o indirecta, de la universitat o d’alguna de les seus entitats 
dependents, o que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, 
estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les referides 
entitats. 

- D’altres entitats participades majoritàriament per la universitat o les entitats en 
les quals la universitat tinga un control efectiu i que no es troben en les 
categories anteriors. 

6.3 Societats mercantils dependents de la Universitat 

El detall de les societats mercantils participades majoritàriament per la Universitat, amb 
el percentatge concret de participació, és el següent: 

 

Ord. Denominació % participació 

1 Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant, SA 100% 

2 Taller Digital d’Establiment de Texts Literaris i Científics, SA 100% 

Quadre 14 
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Les dades de major interés de les dues societats mercantils en les quals la Universitat té 
una participació majoritària són els següents: 

- El Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant, SA es va constituir en 
l’any 1995, com una societat mercantil per al suport instrumental de la 
Universitat d’Alacant, amb l’objecte de servir d’ajuda en la missió 
d’internacionalització de la Universitat i el seu entorn. La seua principal activitat 
se centra en l’ensenyament de llengües, i segueix les directrius del Marc Comú 
Europeu de Referència per a les Llengües. 

 La participació de la Universitat en el capital social de l’esmentada societat 
mercantil, en la data de tancament de l’exercici de 2011, era de 350.108 euros, 
després de la reducció de capital social de la mercantil realitzada en l’any 2009. 
Aquesta participació representa el 100% del seu capital social. 

 Hem comprovat que en l’exercici de 2011 la Universitat no ha concedit 
subvencions ni transferències a aquesta societat mercantil i que dóna compte 
d’aquesta societat en la memòria dels seus comptes anuals en l’epígraf 
“Immobilitzat financer”. 

- La societat Taller Digital d’Establiment de Texts Literaris i Científics, SA es va 
constituir en l’any 2003 per a desenvolupar, entre d’altres, les següents 
activitats: digitalització de tot tipus de documents impresos i manuscrits, edició 
de texts científics i literaris en suport informàtic, així com la investigació 
informàtica, filològica i lingüística aplicada a l’edició digital. 

 La participació de la Universitat en el capital social de l’esmentada societat 
mercantil, en la data de tancament de l’exercici de 2011, era de 591.600 euros. 
Aquesta participació suposa el 100% del seu capital social. 

 Hem comprovat que en l’exercici de 2011 la Universitat no ha concedit 
subvencions ni transferències a aquesta societat mercantil i que dóna compte 
d’aquesta societat en la memòria dels seus comptes anuals en l’epígraf 
“Immobilitzat financer”. 

Amb independència de les dues societats mercantils, en els quals la Universitat participa 
en un 100% del seu capital social, interessa observar que la Universitat participa en el 
0,92% del capital social de la societat Portal Univèrsia, SA. 

6.4 Fundacions dependents de la Universitat 

El detall de les fundacions en les quals la Universitat té una participació majoritària, és 
el que expressem en el quadres següent:  
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Ord. Denominació 

1 Fundació General de la Universitat d’Alacant 

2 Fundació Universitària “L’Alcúdia” d’Investigació Arqueològica 

3 Fundació Parc Científic d’Alacant 

Quadre 15 

Les dades de major interés de les tres fundacions en les quals la Universitat té una 
participació majoritària són les següents: 

- La Fundació General de la Universitat d’Alacant es va constituir com una 
fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari i de 
cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la 
investigació i d’altres de naturalesa anàloga. 

 La Fundació té la condició de medi propi i servei tècnic de la Universitat, i pot 
assumir comandes de gestió per a la realització d’actes de qualsevol naturalesa 
quant a matèries pròpies de la Fundació. En aquest sentit, les comandes de gestió 
són d’execució obligatòria per a la Fundació i comporten la potestat per a 
l’òrgan que confereix l’encàrrec de dictar les instruccions necessàries per a la 
seua execució. 

 La quantitat aportada per la Universitat a la dotació fundacional des de la seua 
creació fins a la data de tancament de l’exercici de 2011, puja a la xifra de 
462.558 euros, cosa que en  representa un 100%. 

 Les subvencions concedides per la Universitat a la Fundació en l’exercici de 
2011, d’acord amb la informació analitzada, pugen a 1.306.000 euros i s’han 
destinat, principalment, a sufragar despeses de funcionament i costs de personal 
de la Fundació durant l’exercici. D’acord amb els comptes anuals de la 
Universitat, les subvencions concedides a aquesta Fundació han sigut 
d’1.247.214 euros, i no han aportat cap document que justifique aquesta 
diferència. 

- La Fundació Universitària “L’Alcúdia” d’Investigació Arqueològica té un 
objecte de caràcter científic i investigador, d’interés cultural que es constitueix 
per al foment de la investigació, conservació i difusió del patrimoni arqueològic 
relacionat amb l’Alcúdia, sempre dirigit genèricament a la satisfacció 
d’interessos generals i sense ànim de lucre. 

 La Universitat participa en un 74,31% del patrimoni fundacional i les 
aportacions de la Universitat al fons social de la Fundació, des de l’any 1996, 
pugen a la xifra d’1.025.981 euros, i ha realitzat part d’aquestes aportacions per 
a resoldre el dèficit acumulat de 671.765 euros. 
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 Les subvencions concedides en 2011 per la Universitat a aquesta Fundació, 
d’acord amb la informació analitzada, pugen a una xifra de 330.740 euros. Hem 
comprovat que en la memòria dels comptes anuals es dóna compte d’aquestes 
subvencions dins de les “Obligacions reconegudes per transferències concedides 
per la Universitat”. 

- La Fundació Parc Científic d’Alacant es va constituir amb la finalitat de 
promoure el desenvolupament científic, tecnològic, la innovació i la 
transferència del coneixement, tot estimulant la participació de la societat civil. 
També busca d’establir i enfortir la cooperació entre grups d’investigació de la 
Universitat i empreses, així com promoure la creació d’empreses innovadores. 

 La Universitat participa en un 100% del patrimoni fundacional, que puja a 
30.000 euros i hem comprovat que en l’exercici de 2011 la Universitat no ha 
concedit subvencions a aquesta Fundació.  
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe recollim les conclusions de major rellevància que s’han 
posat de manifest en la fiscalització realitzada, tant en la revisió financera com en la que 
es refereix al compliment de la legalitat, que han de ser resoltes per la Universitat. 

Amb independència de les citades conclusions, tot seguit recollim una sèrie de 
recomanacions, entre les quals destaquem aquelles que vam efectuar en informes 
corresponents a exercicis anteriors, que han sigut ateses per la Universitat. 

Mitjançant l’escrit del síndic major de comptes, de data 10 de maig de 2012, es va 
sol·licitar al rector de la Universitat i al Consell Social de la Universitat que comunicara 
a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que estava previst d’adoptar en el 
futur, quant als apartats de conclusions generals i recomanacions de l’informe de 
fiscalització de l’exercici de 2010. 

En aquest context hem rebut sengles escrits del president del Consell Social i del rector 
de la Universitat, de data 14 de juny i 4 de juliol, en els quals recullen les mesures 
adoptades o en curs d’adopció quant a les incidències i recomanacions assenyalades en 
l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització realitzada. 

Pel que fa a les recomanacions efectuades en l’informe de l’exercici de 2010 sobre la 
contractació administrativa de la Universitat, en no formar part del Programa Anual 
d’Actuació de 2012 de la Sindicatura de Comptes, no es va poder comprovar si la 
Universitat ha atés les recomanacions sobre contractació efectuades en l’informe de 
l’exercici de 2010. En aquest sentit, el compliment d’aquestes recomanacions serà 
revisat quan l’abast de la revisió incloga la revisió de la contractació administrativa. 

a) En el marc dels treballs de fiscalització realitzats s’ha posat de manifest que la 
Universitat ha implementat les següents recomanacions recollides en els 
informes corresponents a exercicis anteriors: 

a.1) Ha publicat els seus comptes anuals i els informes d’auditoria de la 
Intervenció General en la pàgina d’Internet de la Universitat, amb la 
finalitat d’implementat el principi de transparència respecte a la 
informació financera. 

a.2) Ha elaborat l’estat de drets per a cobrar de pressuposts tancats, que 
s’incorpora en la memòria dels comptes anuals, d’acord amb el que 
disposa el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

a.3) Ha incrementat el personal assignat a l’oficina de control pressupostari, 
amb la finalitat que aquesta puga realitzar de forma adequada les 
funcions que li assigna l’article 220 de l’Estatut de la Universitat, tant les 
d’intervenció com les de control financer permanent o d’auditoria 
operativa dels serveis de la Universitat. 
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b) En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que la Universitat 
no ha resolt les següents recomanacions formulades en informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors, que reiterem en aquest Informe: 

b.1) La Universitat ha de portar a terme un adequat seguiment de les despeses 
amb finançament afectat a fi de poder calcular els ajusts al resultat 
pressupostari i al romanent de tresoreria, font de finançament en 
l’exercici següent, d’acord amb les Normes de Comptabilitat Pública. 

b.2) En compliment del que disposa l’article 211.1 de l’Estatut de la 
Universitat, s’ha d’elaborar una programació plurianual de les inversions 
per a realitzar a mitjà i llarg termini, desglossada en programes anuals, on 
es detallen les inversions per a realitzar i el seu finançament. 

b.3) La Universitat ha d’inventariar tots els seus béns drets i títols que 
integren el seu patrimoni i realitzar-ne una revisió anual, d’acord amb el 
que estableix l’article 206.5 de l’Estatut de la Universitat. 

b.4) Recomanem que en els distints instruments de planificació i execució de 
l’activitat s’establisquen controls, restriccions pressupostàries i plans de 
tresoreria per a una gestió adequada que atenga la capacitat financera real 
que es deriva del correcte càlcul del romanent de tresoreria no afectat, de 
forma que es veja limitat el recurs a l’endeutament. 

b.5) La Universitat haurà d’adoptar un acord en el qual s’establisquen els 
criteris financers per a la imputació dels ingressos no meritats per 
transferència corrent, derivat del conveni formalitzat en data 29 de maig 
de 2008 entre la Universitat i la Conselleria d’Educació que puja a 
33.675.321 euros. 

b.6) La Universitat ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que els 
documents que formen part dels expedients de contractació, que estan 
publicats en el perfil de contractant, reunisquen les garanties jurídiques 
necessàries, quant a la seua autenticitat, a través de la signatura 
electrònica reconeguda. 

b.7) La Universitat ha d’informar al Consell Social de les activitats ordinàries 
realitzades per l’oficina de control pressupostari, a fi que l’esmentat 
òrgan puga exercir la competència de supervisar el servei de control 
intern que li assigna l’article 3.i de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes. 

b.8) Recomanem que el Consell Social de la Universitat incremente les 
actuacions relacionades amb la supervisió del control intern, cosa que li 
permetria d’exercir amb majors garanties i amb major informació les 
competències que te assignades quant a l’aprovació del pressupost de la 
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Universitat, de la seua programació plurianual i dels comptes de la 
Universitat. 

b.9) La Universitat ha de modificar l’actual normativa reguladora de l’oficina 
de control pressupostari, a fi de completar, precisar i regular de forma 
adequada les funcions assignades a l’oficina, així com els procediments 
que ha de desenvolupar en cada cas concret. 

b.10) La Universitat ha de garantir que, entre les actuacions de fiscalització 
prèvia de l’oficina de control pressupostari, s’incloga, quant menys, una 
revisió de subvencions, ajudes, premis i beques concedides, convenis, 
modificacions de crèdit, signatura de documents comptables, tresoreria, 
contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU i contractació 
administrativa. 

b.11) Pel que fa a les actuacions de fiscalització posterior, en la normativa 
reguladora de l’oficina de control pressupostari ha de constar la 
realització d’actuacions referides als contractes menors, acomptes de 
caixa fixa, despeses de personal i fiscalització d’ingressos. 

b.12) En la normativa que regula les funcions assignades a l’oficina de control 
pressupostari s’ha de garantir que les despeses i pagaments realitzats amb 
la Universitat compten amb la fiscalització prèvia de conformitat del 
servei de control intern. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2011: 

c.1) En l’elaboració dels seus comptes anuals, la Universitat ha d’ajustar-se al 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, en especial pel 
que fa al resultat pressupostari, romanent de tresoreria i balanç, segons el 
que indiquen els apartats 4.2, i 4.3 de l’Informe. 

c.2) La Universitat ha de realitzar un seguiment individualitzat de les 
despeses amb finançament afectat, amb la finalitat de calcular les 
desviacions de finançament d’acord amb les Normes de Comptabilitat 
Pública, segons que indiquem en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

c.3) La Universitat ha de revisar i ampliar la normativa interna reguladora 
dels contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU, i ajustar-la 
a la normativa vigent i a més incloure les diverses actuacions que no es 
tenen en compte actualment, d’acord amb el que expressem en els 
apartats 5.2 i 5.5 de l’Informe. 

c.4) La informació comptable de la Universitat ha de tenir en compte una 
separació entre els ingressos i les despeses derivades dels contractes 
subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU dels corresponents a les 



⠐ر

Universitat d’Alacant. Exercici de 2011 

- 118 - 

altres activitats d’investigació, cosa que possibilitaria que es realitzara un 
seguiment individualitzat de les desviacions de finançament d’aquests 
contractes, segons els que expressem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

c.5) La Universitat ha d’aprovar una normativa reguladora específica de la 
comissió de seguiment de contractes d’investigació en la qual es concrete 
la seua integració formal en la Institució i la seua dependència jeràrquica, 
així com una delimitació de totes les funcions i competències que 
assumeix, i dels membres que la integren, com expressem en l’apartat 5.5 
de l’Informe. 

c.6) La Universitat ha de garantir que els resums econòmics dels projectes 
d’investigació es formalitzen en tots els expedients d’aquest tipus de 
contractes i que es troben actualitzats, i evitar així que es produïsquen les 
situacions posades de manifest en l’aparta 5.6 de l’Informe. 

c.7) La Universitat ha d’exigir la realització d’una memòria en la finalització 
dels contractes d’investigació, en els quals s’incloguera una explicació 
del treball desenvolupat, personal que hi ha participat, així com un detall 
de les despeses i ingressos que ha ocasionat, d’acord amb el que 
expressem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

c.8) En la tramitació dels expedients relatius als contractes d’investigació, els 
serveis jurídics de la Universitat han de manifestar-se sobre si concorren 
les circumstàncies previstes en l’article 84 de la LOU i la resta de la 
normativa reguladora d’aquest tipus de contractes, d’acord amb el que 
expressem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

c.9) Cal que el control que realitza l’oficina de gestió pressupostària sobre les 
retribucions per a rebre pels professors i investigadors, amb ocasió dels 
contractes d’investigació, es realitze amb anterioritat a la formalització 
d’aquests contractes, amb la finalitat que no se superen els límits 
establits, d’acord amb el que expressem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

c.10) La Universitat ha de comptabilitzar els ingressos i les despeses dels 
contractes d’investigació en el moment que pertoque, d’acord amb les 
principis comptables públics, i evitar així que es produïsquen en exercicis 
futurs les situacions descrites en l’apartat 5.7 de l’Informe. 

c.11) La Universitat ha de comptabilitzar les despeses derivades dels projectes 
d’investigació tot atenent la seua naturalesa, i no com succeeix 
actualment que els comptabilitza tots en el capítol d’”Inversions reals”, 
com comentem en l’apartat 5.7 de l’Informe. 

c.12) La Universitat hauria de quantificar el cost real que hi suposen els 
contractes de l’article 83, a fi que els recursos generats per la investigació 
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compensen en la seua totalitat la despesa induïda per aquestes activitats, 
com expressem en l’apartat 5.7 de l’Informe.  




