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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei 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 sessió celebrada el dia 22 de 
desembre de 2011, la fiscalització efectuada de la Universitat de València (Universitat) 
ha tingut per objecte el control formal dels comptes anuals de l’exercici de 2011, així 
com l’elaboració d’un cens d’entitats dependents de la Universitat. 

Hem comprovat també el grau de compliment i posada en marxa de les recomanacions 
recollides en els informes de fiscalització corresponents a exercicis anteriors i hem 
analitzat si la Universitat ha resolt en l’exercici de 2011 els incompliments de la 
normativa vigent que vam posar de manifest en aquests informes. 

En els informes 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 d’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, 
excepte pels fets que indiquem en l’apartat 3.1 de la introducció a aquest volum 
d’universitats públiques, no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten o 
puguen afectar de forma significativa l’adequació dels comptes anuals als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

En els apartats 4, 5 i 6 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 compte 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. 

En l’apartat 6 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 26 d’abril de 2012, previ Acord del Consell de Govern de la Universitat, i 
van ser remesos el 30 d’abril del dit any a la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació i 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. 

Els comptes anuals de l’entitat Centre d’Idiomes de la Universitat de València, SL i la 
Fundació Lluís Alcanyís, entitats en les quals la Universitat té participació majoritària, 
que analitzem en els apartats 5.3 i 5.4 de l’Informe, van ser remesos a la Intervenció 
General en data 30 d’abril de 2012, per a la seua posterior rendició a la Sindicatura de 
Comptes, que s’ha formalitzat en data 13 de setembre, com estableix l’article 84 de la 
LOU. 

La Universitat no ha remés a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervenció 
General, els comptes anuals de la Fundació General de la Universitat de València i de la 
Fundació Universitat-Empresa de València, que tenen la consideració d’entitats 
dependents de la Universitat, d’acord amb el que indica l’apartat 5.4 de l’Informe. Cal 
fer notar, però, que els comptes anuals de la primera de les fundacions citades s’han 
remés a la Sindicatura de Comptes en el tràmit d’al·legacions a l’esborrany de 
l’informe. 

Els comptes anuals de l’exercici de 2011 de la Universitat i de les entitats Centre 
d’Idiomes de la Universitat de València, SL i la Fundació Lluís Alcanyís, juntament 
amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General, es troben publicats en la 
pàgina d’Internet de la Universitat. 

Hem comprovat que la memòria dels comptes anuals de la Universitat no recull tota la 
informació exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. Per la 
seua importància, cal destacar l’omissió de la informació relativa als romanents de 
crèdit, despeses amb finançament afectat i aplicació del romanent de tresoreria. 
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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, amb la variació experimentada: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2011/10 

2011 2010 Import % 

III Taxes i d’altres ingressos 55.905.858 55.033.802 872.056 1,6% 

IV Transferències corrents 281.848.668 284.769.376 (2.920.708) (1,0%) 

V Ingressos patrimonials 445.852 430.000 15.852 3,7% 

VII Transferències de capital 26.105.135 30.161.251 (4.056.116) (13,4%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 272.775 0 272.775 - 

Total ingressos 364.578.288 370.394.429 (5.816.141) (1,6%) 

I Despeses de personal 208.153.594 213.206.132 (5.052.538) (2,4%) 

II Despeses de funcionament 53.540.300 51.375.942 2.164.358 4,2% 

III Despeses financeres 5.480.200 5.118.283 361.917 7,1% 

IV Transferències corrents 9.791.284 9.393.133 398.151 4,2% 

VI Inversions reals 80.825.971 84.656.333 (3.830.362) (4,5%) 

VII Transferències de capital 518.000 446.667 71.333 16% 

VIII Actius financers 0 6.197.939 (6.197.939) (100%) 

IX Passius financers 6.268.939 0 6.268.939 100% 

Total despeses 364.578.288 370.394.429 (5.816.141) (1,6%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat de l’exercici de 2011 ha disminuït un 1,6% 
respecte al pressupost inicial de l’exercici de 2010, on les variacions més importants han 
tingut lloc en el capítol VII “Transferències de capitat” del pressupost d’ingressos; 
mentre que pel que fa al pressupost de despeses, les variacions de major transcendència 
s’han produït en els capítols VIII “Actius financers”, IX “Passius financers” i I 
“Despeses de personal”. 

El Consell Social de la Universitat va aprovar el pressupost inicial per a l’exercici de 
2011 per Acord de 21 de desembre de 2010, i es va publicar en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana en data 28 de febrer de 2011. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2011 és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 55.905.858 13.544.073 69.449.931 24,2% 

IV Transferències corrents 281.848.668 11.505.081 293.353.749 4,1% 

V Ingressos patrimonials 445.852 119.547 565.399 26,8% 

VI Alienació inversions 0 7.203 7.203 - 

VII Transferències de capital 26.105.135 10.825.115 36.930.250 41,5% 

VIII Actius financers 0 122.148.932 122.148.932 - 

IX Passius financers 272.775 5.604.190 5.876.965 2054,5% 

Total ingressos 364.578.288 163.754.141 528.332.429 44,9% 

I Despeses de personal 208.153.594 3.759.072 211.912.666 1,8% 

II Despeses de funcionament 53.540.300 16.830.394 70.370.694 31,4% 

III Despeses financeres 5.480.200 4.849.948 10.330.148 88,5% 

IV Transferències corrents 9.791.284 11.195.721 20.987.005 114,3% 

VI Inversions reals 80.825.971 124.806.609 205.632.580 154,4% 

VII Transferències capital 518.000 2.312.397 2.830.397 446,4% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 6.268.939 0 6.268.939 0% 

Total despeses 364.578.288 163.754.141 528.332.429 44,9% 

Quadre 2 

Com podem comprovar en el quadre anterior, les modificacions de crèdit realitzades 
durant l’exercici de 2011 han determinat que el pressupost final de la Universitat s’haja 
incrementat en 163.754.141 euros, xifra que representa un increment del 44,9% respecte 
al pressupost inicial aprovat, cosa que ha determinat un pressupost definitiu de 
528.332.429 euros. El 74,6% de les modificacions pressupostàries han sigut finançades 
amb el romanent de tresoreria de l’exercici anterior. 

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

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 69.449.931 65.237.217 57.669.394 7.567.823 93,9% 88,4% 

Transferències corrents 293.353.749 292.975.190 244.466.683 48.508.507 99,9% 83,4% 

Ingressos patrimonials 565.399 835.398 712.734 122.664 147,8% 85,3% 

Alienació d’inversions 7.203 7.203 1.525 5.678 100% 21,2% 

Transferències de capital 36.930.250 44.013.992 32.305.159 11.708.833 119,2% 73,4% 

Actius financers 122.148.932 0 0 0 0% 0% 

Passius financers 5.876.965 31.371.740 30.539.499 832.242 533,8% 97,3% 

TOTAL 528.332.429 434.440.740 365.694.994 68.745.746 82,2% 84,2% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2011 puja a 528.332.429 euros, amb 
uns drets reconeguts de 434.440.740 euros i uns cobraments per la xifra de 365.694.994 
euros,  i s’han determinat sengles graus d’execució i compliment del 82,2% i 84,2%. 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre on es recull la liquidació del pressupost 
d’ingressos permet apreciar que el grau d’execució de l’estat d’ingressos de la 
Universitat ha pujat al 107% sense considerar el capítol VIII “Actius financers” que, en 
recollir l’aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, no pot tenir drets 
reconeguts. 

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

 

DESPESES 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 211.912.666 207.366.704 202.246.275 5.120.429 97,9% 97,5% 

Despeses de funcionament 70.370.694 58.127.254 40.402.555 17.724.700 82,6% 69,5% 

Despeses financeres 10.330.148 10.328.090 10.123.972 204.118 100% 98,0% 

Transferències corrents 20.987.004 13.097.946 10.561.641 2.536.304 62,4% 80,6% 

Inversions reals 205.632.580 89.010.352 60.881.420 28.128.932 43,3% 68,4% 

Transferències de capital 2.830.397 2.420.773 2.419.440 1.333 85,5% 99,9% 

Passius financers 6.268.939 6.248.008 6.248.007 1 99,7% 100% 

TOTAL 528.332.429 386.599.127 332.883.310 53.715.817 73,2% 86,1% 

Quadre 4 
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El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2011 puja a 528.332.429 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per import de 386.599.127 euros i s’han realitzat 
pagaments per 332.883.310 euros, cosa que ha determinat sengles graus d’execució i de 
compliment del 73,2% i del 86,1%. 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, el càlcul del resultat 
pressupostari de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de 2010 i la variació entre 
ambdós exercicis: 

 

CONCEPTES 2011 2010 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 403.069.000 421.632.885 (4,4%) 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 380.351.119 405.162.421 (6,1%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 0 0 - 

RESULTAT PRESSUPUESTARI DE L’EXERCICI 22.717.881 16.470.464 37,9% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 25.123.732 2.448.475 926,1% 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 47.841.613 18.918.939 152,9% 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 0 0 - 

Desviacions de finançament positives -51.316.281 -20.961.000 144,8% 

Desviacions de finançament negatives 22.536.208 16.140.000 39,6% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  19.061.540 14.097.939 35,2% 

Quadre 5 

En l’anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior podem ressaltar que el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2011 ha sigut un 37,9% superior a de l’exercici anterior i 
que el saldo pressupostari s’ha incrementat en un 152.9%. Cal significar que, realitzats 
els ajusts oportuns per al càlcul del superàvit i dèficit de finançament, observem que en 
l’exercici de 2011 s’obté un superàvit de finançament, que puja a la xifra de 19.061.540 
euros. 

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

1. (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 211.720.750 184.162.183 15% 

 (+) Del pressupost corrent 68.745.746 13.240.475 419,2% 

 (+) De pressuposts tancats 157.617.492 184.090.166 (14,4%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 3.832.971 1.967.932 94,8% 

 (-) Cobraments de cobrament dubtós 1.990.373 1.778.593 11,9% 

 (-) Cobraments realitzats pend. d’aplicació definitiva 16.485.086 13.357.797 23,4% 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 63.363.390 57.102.611 11% 

 (+) Del pressupost corrent 53.715.817 44.406.834 21% 

 (+) De pressuposts tancats 28.412 3.174.080 (99,1%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 10.003.355 9.727.619 2,8% 

 (-) Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva 384.195 205.922 86,6% 

3. (+) FONS LÍQUIDS 1.383.355 2.881.971 (52%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 149.740.716 129.941.543 15,2% 

I Romanent de tresoreria afectat 149.740.716 129.941.543 15,2% 

II Romanent de tresoreria no afectat 0 0 - 

Quadre 6 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria s’ha incrementat en 
un 15,2% respecte a l’exercici de 2010, encara que hem d’assenyalar que la totalitat del 
romanent de l’exercici de 2011 es troba afectat. 

L’adequada interpretació del romanent de tresoreria exigeix considerar l’anul·lació 
pressupostària de drets, per un import de 151.883.528 euros, derivada del conveni de 
col·laboració per al finançament de despeses corrents i d’inversió, signat per la 
Conselleria d’Educació i les universitats públiques, en data 28 de maig de 2008. 

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:  
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Drets pendents de cobrament 

Saldo inicial 
Situació en 2011 

 
Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

197.330.640 (27.885.053) 169.445.587 11.828.095 157.617.492 

Obligacions pendents de pagament 

Saldo inicial 
Situació en 2011 

 
Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

47.529.133 (54.393) 47.474.740 47.446.327 28.413 

Quadre 7 

Pel que fa als drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, un total de 151.883.528 
euros corresponent a transferències corrents de la Generalitat, el cobrament de les quals 
ha quedat ajornat, mitjançant un conveni subscrit en data 28 de maig de 2008. 

Quant al saldo inicial de 197.330.640 euros de drets pendents de cobrament, cal 
ressaltar que la Universitat ha reclassificat un total de 26.802.975 euros, que en 
l’exercici de 2010 tenia comptabilitzat com un dret de cobrament i que han passat a 
estar comptabilitzats com a deute a llarg termini, que representa un 96,1% dels ajusts 
realitzats durant l’exercici. 

La Universitat també hauria d’haver reclassificat com a deute a llarg termini la xifra de 
151.883.528 euros, que es corresponen amb les transferències corrents de la Generalitat, 
el cobrament de les quals ha quedat ajornat, com indiquem en els apartats 3.1 i 5.5 de la 
introducció d’aquest Informe d’universitats públiques. 

Com a conseqüència de la modificació del citat conveni, es va acordar posposar el 
cobrament de les anualitats de 2011 i 2012, alhora que es van distribuir en els deu anys 
següents. 

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 quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros:  
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ACTIU 2011 2010 Variació 

IMMOBILITZAT 826.056.104 775.788.954 6,5% 

Immobilitzacions immaterials 11.713.236 11.173.864 4,8% 

Immobilitzacions materials 647.328.727 619.069.135 4,6% 

Inversions financeres 167.014.141 145.545.955 14,8% 

DESPESES DISTRIBUIR EN DIVERS. EXERC. 3.322.841 3.508.718 (5,3%) 

ACTIU CIRCULANT 242.715.549 213.329.144 13,8% 

Deutors 235.972.859 205.095.648 15,1% 

Inversions financeres temporals 5.359.335 5.351.525 0,1% 

Tresoreria 1.383.355 2.881.971 (52%) 

Total actiu 1.072.094.494 992.626.816 8% 

      

PASSIU 2011 2010 Variació 

FONS PROPIS 527.703.225 493.196.196 7% 

Patrimoni 493.335.182 454.806.527 8,5% 

Resultats de l’exercici 34.368.043 38.389.669 (10,5%) 

INGRESSOS DIF. PER COMPROM. DE FINANÇ. 158.255.786 149.373.028 5,9%  

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 35.655.502 35.907.242 (0,7%) 

CREDITORS A LLARG TERMINI 181.455.536 196.009.342 (7,4%) 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 93.156.876 93.156.876 0% 

D’altres deutes a llarg termini 88.298.660 102.852.466 (14,2%) 

CREDITORS A CURT TERMINI 169.024.445 118.141.009 43,1% 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 247.386 494.773 (50%) 

Deutes amb entitats de crèdit 32.090.404 7.632.256 320,5% 

Creditors 97.629.725 74.080.734 31,8% 

Ajusts per periodificació 39.056.930 35.933.246 8,7% 

Total passiu 1.072.094.494 992.626.816 8% 

Quadre 8 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementat en un 8% respecte 
a l’exercici de 2010. En l’actiu destaquen, en termes absoluts, l’increment registrat en 
els epígrafs “Inversions financeres” i “Deutors”. Pel que fa al passiu, cal ressenyar 
l’augment dels epígrafs “Deutes amb entitats de crèdit”, “Patrimoni” i “Creditors”. 

Segons indiquem en els apartats 3.1 i 5.6 de la introducció d’aquest Informe 
d’universitats públiques, el fons de maniobra positiu que es dedueix de l’actiu circulant, 
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menys els creditors a curt termini, per un import de 73.691.104 euros, es troba 
sobrevalorat en la xifra de 151.883.528 euros, en la mesura que hauria de ser negatiu en 
la xifra de 78.192.424 euros. 

A la data de tancament de l’exercici de 2011, el deute total de la Generalitat amb la 
Universitat pujava a 227.219.282 euros, import equivalent al 21,2% del total de l’actiu. 
L’11,8% d’aquest import figura com un deute a llarg termini, en virtut de la 
reclassificació comentada en l’apartat 4.2 de l’Informe. 

En qualsevol cas, si es consideren els fets indicats en el citat apartat 4.2 de l’Informe, en 
el sentit que la Universitat hauria d’haver reclassificat com a deute a llarg termini la 
xifra de 151.883.528 euros, que es correspon amb les transferències corrents de la 
Generalitat, el cobrament de les quals ha quedat ajornat mitjançant el conveni subscrit 
en data 28 de maig de 2008, el deute a llarg termini suposaria un percentatge del 78,4% 
del deute total de la Generalitat. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial 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 quadre següent, amb les xifres expressades en euros:  
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DESPESES 2011 2010 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 347.037.883 356.675.290 (2,7%) 

Despeses de personal 230.639.099 231.325.533 (0,3%) 

Prestacions socials 494 12.156.582 (100%) 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 25.100.825 23.456.062 7% 

Variació de provisions de tràfic 211.780 801.138 (73,6%) 

D’altres despeses de gestió 80.358.649 77.538.038 3,6% 

Despeses financeres i assimilables 10.727.036 11.397.937 (5,9%) 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 15.510.890 18.184.881 (14,7%) 

Transferències corrents 13.090.116 16.680.025 (21,5%) 

Transferències de capital 2.420.774 1.504.856 60,9% 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 8.160.617 16.494.298 (50,5%) 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 711.653 633.350 12,4% 

Pèrdues per operacions d’endeutament 0 9.546 (100%) 

Despeses extraordinàries 6.366.886 6.981.939 (8,8%) 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 1.082.078 8.869.463 (87,8%) 

Total despeses 370.709.390 391.354.469 (5,3%) 

   
INGRESSOS 2011 2010 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 66.365.678 72.280.554 (8,2%) 

Ingressos tributaris 34.409.844 39.624.636 (13,2%) 

Prestacions de serveis 18.173.482 28.564.171 (36,4%) 

Reintegraments 9.841.750 2.975.649 230,7% 

D’altres ingressos de gestió 3.888.749 1.044.660 272,3% 

Ingressos financers i assimilats 51.853 71.438 (27,4%) 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 336.189.072 356.941.459 (5,8%) 

Transferències corrents 270.978.797 274.193.880 (1,2%) 

Subvencions corrents 20.776.651 28.181.824 (26,3%) 

Subvencions de capital 44.433.624 54.565.755 (18,6%) 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 2.522.683 522.124 383,2% 

Beneficis provinents d’immobilitzat 556.673 231.298 140,7% 

Ingressos extraordinaris 7.203 1.132 536,5% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 1.958.807 289.694 576,2% 

Total ingressos 405.077.433 429.744.137 (5,7%) 

   
ESTALVI (DESESTALVI) 34.368.043 38.389.669 (10,5%) 

Quadre 9 
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Les dades recollides en el quadre anterior permeten ressaltar que les despeses s’han 
reduït en un 5,3% respecte a les de l’exercici de 2010, mentre que els ingressos ho han 
fet en un 5,7%. L’estalvi obtingut en l’exercici de 2011 ha sigut un 10,5%, inferior al 
que es va obtenir l’any anterior. 

Pel que fa a les despeses, podem assenyalar que els de gestió ordinària han disminuït en 
un 2,7%, i destaquem l’estalvi en prestacions socials en un 100%. 

Quant als ingressos, els de gestió ordinària han disminuït en un 8,2%, que destaca la 
disminució d’ingressos per prestació de serveis en un 36,4%, mentre que els ingressos 
per transferències i subvencions s’han reduït en un 5,8%. 
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5. CENS D’ENTITATS DEPENDENTS 

5.1 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 hem efectuat una anàlisi de la normativa aplicable, amb 
la finalitat 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 seus comptes 
anuals a aquesta Sindicatura de Comptes. 

En segon lloc 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 hem 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 Valenciana 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. 

5.2 Concepte i tipus d’entitats 

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 amb l’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, el citat 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 qualsevol altra aportació a 
les entitats dependents que es faça amb càrrec als pressuposts de la Universitat 
quedarà sotmesa 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 que estan 
sotmeses a l’obligació de retre comptes 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 existisca una aportació 
majoritària, directa i indirecta de la Universitat o d’alguna de les seues 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 en què hi tinga 
un control efectiu i que no es troben en les categories anteriors. 

5.3 Societats mercantils dependents de la Universitat 

La Universitat només participa de forma majoritària en la societat mercantil Centre 
d’Idiomes de la Universitat de València, SL, que es va constituir en data 20 d’abril de 
1999, amb un capital social de 3.606 euros, que va ser subscrit íntegrament per la 
Universitat. 

Posteriorment, en l’esmentada societat mercantil s’han produït dues ampliacions de 
capital social, la primera per Acord del Consell de Govern de la Universitat de 4 de 
setembre de 2008, per una quantia de 86.546 euros, mentre que la segona es va realitzar 
per Acord del Consell de Govern de 27 d’abril de 2009, i va ser realitzada mitjançant 
una aportació no dinerària consistent en el lliurament d’una parcel·la de terreny de sòl 
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urbà destinat a solar edificable integrada en els terrenys del Campus dels Tarongers i 
valorada en 1.345.064 euros. 

L’import total del capital social de la societat mercantil, en data 31 de desembre de 
2011, pujava a la xifra d’1.435.216 euros, que pertanyia en la seua integritat a la 
Universitat. 

Quant a l’objecte social de la societat mercantil, cal assenyalar que segons que indica 
l’article 3 del seus estatuts, la societat té per objecte servir de suport instrumental a la 
Universitat per a impartir cursos de llengües modernes i d’altres ensenyaments no 
reglats, organitzar els exàmens per a obtenir els títols i certificacions corresponents, 
organitzar l’edició de materials destinats a l’ensenyament de llengües, així com 
l’organització de cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb aquestes activitats. 

La Universitat informa sobre aquesta societat mercantil en la memòria dels seus 
comptes anuals de l’exercici de 2011, en l’epígraf 4.6.3 “Inversions financeres 
permanents”, i la seua inversió figura comptabilitzada, per un valor d’1.435.216 euros, 
sense provisions addicionals, quantia que es correspon amb el capital social vigent 
d’aquesta mercantil a 31 de desembre de 2011, com hem indicat anteriorment. 

Hem comprovat que la Universitat no ha concedit en l’exercici de 2011 cap subvenció o 
transferència a la citada societat mercantil. 

Hem comprovat, d’altra banda, que hi ha unes altres dues societats mercantils en què 
participa la Universitat, encara que no hi té una participació majoritària, i que són les 
següents: 

 

Ord. Denominació 
% 

participació 

1 UNINVEST, Societat Gestora d’Entitats de Capital Risc, SA 3,1% 

2 Portal Univèrsia, SA <0,1% 

Quadre 10 

Hem comprovat que la Universitat no ha concedit en l’exercici de 2011 cap subvenció o 
transferència a les esmentades societats mercantils, en les quals no té una participació 
majoritària. 

5.4 Fundacions dependents de la Universitat 

La Universitat té una participació majoritària en la Fundació Lluís Alcanyís, que es va 
constituir en data 15 de juliol de 2005, de caràcter sociosanitària, a la qual aporta la 
Universitat, com a soci únic fundador, una dotació fundacional de 30.000 euros. 

En virtut del que disposa l’article 2 dels estatuts de la Fundació, l’Entitat té com a 
objecte promoure, coadjuvar i fomentar, principalment en l’àmbit de la Comunitat 
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Valenciana, el desenvolupament d’activitats docents teòriques i pràctiques dels 
ensenyaments que imparteix la Universitat de València, a fi d’obtenir una completa 
formació del seu alumnat, adequada a les necessitats socials de cada moment, i 
col·laborar amb la Universitat en la gestió d’activitats relacionades amb la prestació de 
serveis sociosanitaris. 

Per tant, s’estableix com un dels objectius específics, establir, organitzar i gestionar 
centres de prestació de serveis sociosanitaris en els quals l’alumnat de la Universitat de 
València puga adquirir l’experiència i coneixements pràctics necessaris i inherents a les 
ensenyances impartides en la Universitat. 

Hem comprovat que la Universitat no ha concedit en l’exercici de 2011 cap subvenció o 
transferència a la citada Fundació. 

La Universitat informa sobre la Fundació en la memòria dels seus comptes anuals de 
l’exercici de 2011, en l’epígraf 4.6.3 “Inversions financeres permanents”, i consigna la 
participació del 100% de la Universitat i la valora en l’import que es va abonar per a la 
seua constitució, que com hem mencionat anteriorment va ser de 30.000 euros. 

En aquest sentit hem de fer notar que la participació de la Universitat en la Fundació no 
ha d’aparéixer comptabilitzada en el balanç, sinó que es va haver de comptabilitzar com 
a despesa en el compte de “Pèrdues i guanys”, en l’exercici de la seua aportació, amb 
independència que la memòria dels comptes anuals incloga informació detallada de la 
seua participació en la Fundació. En conseqüència, la Universitat ha de realitzar un ajust 
en el balanç per l’esmentat import comptabilitzat de 30.000 euros. 

La Universitat participa, a més a més, en unes altres tres fundacions que la Universitat 
no considera que tinguen la consideració d’entitats dependents, i que tot seguit 
destaquem les dades de cadascuna: 

- La Fundació General de la Universitat de València es va constituir en escriptura 
pública en data 15 de juny de 1983, amb una dotació fundacional de 6.010 euros, 
provinent d’una donació particular realitzada a la Universitat per a la constitució 
de la fundació. 

 Els estatuts de la Fundació han experimentat nombroses modificacions, la més 
recent de les quals és la que recull l’escriptura de 26 de juliol de 2012. D’acord 
amb els vigents estatuts, la Fundació té la consideració de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de la Universitat de València i pot assumir comandes 
de gestió per a la realització d’actes de qualsevol mena. 

 El seu objecte és col·laborar en el compliment de les finalitats de la Universitat, 
entre els quals es troba la cooperació al desenvolupament. Com a objectiu 
principal, hem d’esmentar l’ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió 
cultural i a la formació humana integral dels possibles beneficiaris, per a la qual 
cosa la seua actuació es desenvoluparà, entre d’altres formes, mitjançant la 
promoció i creació de biblioteques, arxius i centres de documentació, la 
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promoció de l’edició de llibres i d’altres publicacions, o la col·laboració en 
l’organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i científics. 

 La Fundació ha rebut de la Universitat durant l’any 2011 diverses subvencions 
per a despeses corrents per una quantia de 4.529.597 euros, xifra que representa 
un 34,6% del total de les obligacions reconegudes en el capítol 4 del pressupost 
de despeses “Transferències corrents” de la Universitat. 

 En el mateix sentit, se li ha concedit en concepte de subvencions de capital un 
import de 703.443 euros, que representa el 29,1% del total de les obligacions 
reconegudes en el capítol 7 de despeses “Transferències de capital” del 
pressupost de la Universitat. 

 En virtut del que disposen els estatus de la Fundació, el seu Patronat, que és 
l’òrgan suprem de govern de la Fundació, es troba integrat per una majoria de 
membres que pertanyen al Consell de Govern o al Consell Social de la 
Universitat o han sigut nomenats a proposta del Consell Executiu que, al seu 
torn, en depén, o ostenten el seu càrrec per haver sigut rectors de la Universitat o 
presidents del Consell Social. 

 En atenció a les circumstàncies ressenyades i d’acord amb el criteri recollit en 
l’apartat 5.2 de l’Informe, es considera que la Fundació General de la Universitat 
de València té la consideració d’entitat dependent de la Universitat i els seus 
comptes haurien d’haver sigut retuts a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que estableix l’article 84 de la LOU. 

 En el citat precepte legal s’estableix que 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 aquest sentit hem de ressenyar que l’article 3 de l’LCSP assenyala que les 
fundacions, el patrimoni fundacional de les quals, amb un caràcter de 
permanència, estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits 
per l’Administració pública, queden obligades al règim de contractació pública 
disposat en la pròpia LCSP. 

- La Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT) va ser constituïda en 
data 13 de juny de 1989 per l’Associació per al Desenvolupament Empresarial i 
la Innovació Tecnològica (ADEIT), també anomenada Associació Universitat-
Empresa de València, com a fundador únic, amb una dotació inicial total de 
210.354 euros aportada en béns i drets de distinta classe. 

 Entre les seues finalitats fundacionals es troba el foment i desenvolupament de 
totes les vies que permeten el diàleg i la col·laboració entre la Universitat de 
València i les empreses, institucions i entitats en general, alhora que fer que la 
Universitat s’interesse en les seues finalitats i necessitats, i recíprocament. En el 
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mateix sentit, busca de promoure l’especialització i reciclatge d’acord amb les 
necessitats socioeconòmiques mitjançant la realització d’activitats formatives, 
intercanvi d’estudiants i professionals, i l’elaboració de materials i sistemes de 
formació educativa. 

 Hem comprovat que la Universitat li ha concedit a la citada Fundació en 
l’exercici de 2011 un total de 665.092 euros en concepte de subvencions per 
despeses corrents, cosa que representa el 4,7% de les obligacions reconegudes en 
el capítol 4 del pressuposts de despeses “Transferències corrents” de la 
Universitat. 

 En virtut del que disposen els estatus de la Fundació, el seu Patronat, que és 
òrgan suprem de govern de la fundació, es troba integrat per una majoria de 
membres que pertanyen al Consell de Govern o al Consell Social de la 
Universitat. 

 En atenció a les circumstàncies ressenyades i d’acord amb el criteri recollit en 
l’apartat 5.2 de l’Informe, considerem que la Fundació Universitat-Empresa de 
València (ADEIT) té la consideració d’entitat dependent de la Universitat i els 
seus comptes haurien d’haver sigut retuts a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que estableix l’article 84 de la LOU. 

- La Fundació Parc Científic Universitat de València va ser constituïda en data 9 
de març de 2009 per la Universitat de València, juntament amb unes altres 
entitats públiques i privades, entre elles el Banc de Santander, la Fundació 
Bancaixa i la Confederació Empresarial Valenciana. La Universitat va aportar 
30.000 euros en l’acte fundacional, sobre un total de 150.000 euros que va 
constituir la dotació inicial de la Fundació. 

 La Fundació té com a finalitats principals les de promoure el desenvolupament 
tecnològic, la transferència de coneixements i la innovació industrial, així com 
establir la cooperació entre grups d’investigació de la Universitat i les empreses, 
alhora que promoure la creació de noves empreses innovadores i formar al seu 
entorn aliances amb unes altres universitats, amb empreses i amb entitats 
oficials. 

 Hem comprovat que la Universitat li ha concedit a la citada Fundació durant 
l’exercici de 2011 un total de 79.776 euros en concepte de subvencions corrents, 
cosa que suposa el 0,6% de les obligacions reconegudes en el capítol 4 del 
pressupost de despeses “Transferències corrents” de la Universitat. 

 La Universitat informa sobre la Fundació en la memòria dels seus comptes 
anuals de l’exercici de 2011, en l’epígraf 4.6.3 “Inversions financeres 
permanents”, i consigna la participació del 20% de la Universitat i la valora en 
l’import que va abonar per a la seua constitució que, com hem mencionat 
anteriorment, va ser de 30.000 euros. 
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 La participació de la Universitat en la Fundació no ha d’aparéixer 
comptabilitzada en el balanç, sinó que es va haver de comptabilitzar com a 
despesa en el compte de pèrdues i guanys, en l’exercici de la seua aportació, 
amb independència que en la memòria dels comptes anuals s’incloga informació 
detallada de la seua participació en la Fundació. En conseqüència, la Universitat 
ha de realitzar un ajust en el balanç per l’esmentat import comptabilitzat de 
30.000 euros. 

Pel que fa a les tres fundacions participades per la Universitat i que no ha considerat 
entitats dependents, i amb la finalitat de precisar el grau de vinculació de cadascuna, 
resulta imprescindible que la Universitat analitze el grau de participació que hi posseeix, 
i considerar les aportacions al patrimoni a través de subvencions de capital o d’altres 
que s’hagen efectuat a les fundacions, a fi d’aplicar la normativa legal que hi pertoque. 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe fem referència a les circumstàncies que afecten o poden 
afectar de forma significativa l’adequació dels comptes anuals als principis comptables 
que hi són d’aplicació, alhora que es fa referència a aquelles altres que representen un 
incompliment significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, 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 
comunicaren a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que estava previst 
d’adoptar o en curs d’adopció 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 gerent 
de la Universitat, de data 22 de juny i 11 d’octubre, 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) La Universitat ha implementat les següents recomanacions recollides en els 
informes corresponents a exercicis anteriors: 

a.1) Consideràvem convenient que la Universitat adoptara les mesures 
necessàries per a evitar que s’incomplisquen els terminis prevists per la 
normativa per a la formulació, aprovació i rendició dels comptes anuals 
de les entitats en les quals la Universitat tinga un participació majoritària. 

a.2) L’oficina de control intern havia de desenvolupar les seues funcions amb 
independència respecte als òrgans gestors de la Universitat, objectiu per 
al qual era imprescindible que el Consell Social exercira, de forma 
efectiva, la funció de supervisió del servei que té assignada. 

a.3) La Universitat havia d’establir mecanismes que permeteren que els 
informes que realitza l’oficina de control intern foren coneguts per la 
comunitat universitària, a fi d’aconseguir de forma efectiva els objectius 
prevists. 
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a.4) La Universitat havia d’incrementar la informació que facilita el Consell 
Social sobre les actuacions que realitza l’oficina de control intern, a fi 
que el Consell puga exercir de forma adequada la supervisió de les 
citades funcions ordinàries de l’òrgan de control intern dels comptes de la 
Universitat. 

a.5) Els expedients administratius en què es formalitza un informe de 
disconformitat de l’oficina de control intern havien de quedar en suspens 
fins al moment que el rector resolguera sobre les observacions realitzades 
per l’oficina. 

b) Considerem convenient mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Cal que la Universitat classifique en el balanç la totalitat dels actius entre 
curt i llarg termini, tot atenent el termini previst per al venciment. 

b.2) Recomanem que s’analitze la implantació d’una eina informàtica 
integrada en la comptabilitat que permeta un adequat portament de les 
despeses amb finançament afectat i del corresponent càlcul de les 
desviacions de finançament, del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria. 

b.3) La Universitat ha de procurar la informació que siga necessària amb la 
finalitat de reclassificar en el balanç, com a deutes amb entitats de crèdit, 
l’import de les obligacions confirmades cobrades pels creditors de la 
Universitat amb anterioritat al seu venciment. 

b.4) La Universitat ha de concedir un paper més rellevant a la funció 
interventora que realitza l’oficina de control intern, que ha de realitzar 
una revisió específica de les modificacions de crèdit i dels contractes 
subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU. 

b.5) Les actuacions que realitza de forma permanent l’oficina de control 
intern, en especial les actuacions de fiscalització prèvia, han d’estar 
establides en el reglament de l’oficina aprovat pel Consell de Govern de 
la Universitat. 

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 la memòria dels comptes anuals de la Universitat s’ha de recollir tota 
la informació exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, en especial la relativa als romanents de crèdit, despeses amb 
finançament afectat i aplicació del romanent de tresoreria, d’acord amb el 
que expressa l’apartat 4.1 de l’Informe. 
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c.2) La Universitat ha de remetre a la Intervenció General, per a la seua 
posterior rendició en la Sindicatura de Comptes, els comptes anuals de 
tots les entitats dependents, entre les quals els comptes de la Fundació 
General de la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa 
de València, en compliment del que disposa l’article 84 de la LOU, com 
indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

c.3) La Universitat ha de comptabilitzar com a despesa de l’exercici, i no 
comptabilitzar com una inversió permanent, les aportacions a les 
fundacions en les quals té participació, d’acord amb el que indica 
l’apartat 5.4 de l’informe. 

c.4) Pel que fa a les fundacions en què participa la Universitat, aquesta ha 
d’analitzar el grau de participació que hi posseeix i considerar les 
aportacions al patrimoni a través de subvencions de capital o d’altres que 
s’efectuen a les fundacions, a fi d’aplicar la normativa legal que hi 
corresponga, en la línia que indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe




