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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 2013, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió celebrada 
el dia 2O de desembre de 2012, la fiscalització efectuada de la Universitat 
d’Alacant (UA o la Universitat) ha tingut per objecte el control formal 
dels comptes anuals de l’exercici de 2012. 

S’ha fet un seguiment parcial sobre les limitacions i excepcions que posa 
de manifest l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de 
la Generalitat, atés el caràcter de control formal de la fiscalització 
realitzada, aquestes limitacions i excepcions es refereixen a: una 
incorrecta comptabilització de determinades despeses en el capítol VI, 
d’”Inversions reals”; la mancança d’un registre d’inventari valorat i 
conciliat amb el balanç; la manca de periodificació dels ingressos 
derivats de projectes d’investigació; la manca de provisió de les factures 
pendents de rebre al tancament de l’exercici; la sobrevaloració del 
romanent de tresoreria i consegüent sobrevaloració de l’actiu a curt 
termini i infravaloració dels deutors no pressupostaris a llarg termini. Per 
últim, la Intervenció General assenyala unes significatives mancances de 
la informació que ha de subministrar la Universitat, d’acord amb el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

En l’informe de fiscalització s’apleguen les mesures que ha d’adoptar la 
Universitat a fi de millorar la seua gestió econòmica i financera en 
exercicis futurs, alhora que es ressenyen, quan és el 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. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

En relació amb la revisió financera i d’acord amb els objectius descrits en 
l’apartat 1 d’aquest Informe, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar els aspectes que s’indiquen 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 d’acord amb els objectius de 
la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 d’aquest Informe, 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 formalització de la 
documentació pressupostària corresponent a l’exercici tancat el 31 de 
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desembre de 2012, així com l’adequació de la formalització i presentació 
dels comptes anuals. 

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, s’ha posat de 
manifest la circumstància que s’expressa 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’immobilitzat, en l’epígraf 
“Deutors no pressupostaris a llarg termini”, els drets de cobrament que 
té enfront la Generalitat, per les quantitats que aquesta va assumir 
transferir a la Universitat, per afrontar els venciments dels préstecs i 
obligacions emeses per la Universitat, derivats dels plans d’inversions, 
l’import dels quals, en la data del tancament de l’exercici de 2012, pujava 
a la xifra de 78.465.221 euros almenys, conformement al que s’indica en 
l’apartat 4.3 d’aquest Informe. 

D’altra banda els compromisos adquirits per la Generalitat enfront de la 
Universitat en virtut del Conveni de 2008, per import de 77 milions 
d’euros, figuren inclosos en la seua totalitat en l’epígraf de “Deutors 
pressupostaris de l’actiu circulant”. 

Cal assenyalar que l’epígraf de “Tresoreria” de l’actiu circulant no ha 
pogut ser verificat a partir de balanços de comprovació i altres estats, 
perquè el sistema comptable de la Universitat està en fase d’implantació 
i, pel que fa a l’exercici de 2012, no ofereix aquesta informació. 

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 manera significativa l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis 
comptables que hi són d’aplicació, els òrgans responsables de la 
Universitat han tenir en comptes i posar en pràctica. 

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 
formalització i presentació de la informació econòmica i financera de la 
Universitat. 

En els apartats 5 i 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 
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hi són d’aplicació, d’acord amb la fiscalització realitzada, han de tenir en 
compte i posar en pràctica els òrgans responsables de la Universitat. 

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 2012, 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 amb excepcions realitzat per la 
Intervenció General de la Generalitat. 

Els comptes anuals de la Universitat de l’exercici de 2012 van ser 
aprovats pel Consell Social en data 30 d’abril de 2013, previ acord del 
Consell de Govern de la Universitat de 25 d’abril. Els comptes anuals van 
ser remesos a la Intervenció General de la Generalitat el dia 2 de maig de 
2012. 

Així mateix la Universitat ha remés a l’IGG el 2 de maig de 2013 els 
comptes anuals de les següents entitats dependents: Centre Superior 
d’Idiomes, Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris, SA, i Fundació 
Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia. No ens consta que 
s’hagen remés els comptes de les altres dues fundacions de la 
Universitat, Fundació General de la UA i Fundació Parc Científic de la UA. 
Segons manifesta la Universitat per estar pendent, en la data de la sessió 
del Consell Social de 30 d’abril de 2013, l’aprovació d’aquests comptes 
pels patronats respectius. 

Els comptes de la Universitat han sigut presentats en la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat en data 28 de juny 
de 2013, íntegrament en format electrònic, juntament amb l’informe 
d’auditoria, amb dues excepcions i quatre limitacions a l’abast, realitzat 
per la Intervenció General de la Generalitat, que és el resultat del control 
financer previst en l’article 14.5 de la Llei 10/2011, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2012. 

Així mateix la Intervenció ha retut el 31 de juliol de 2012 a la Sindicatura 
de Comptes, en aplicació del que estableix l’article 84 de la LOU, els 
comptes anuals de les entitats dependents de la UA citades 
anteriorment, a excepció de les corresponents a la Fundació General de 
la Universitat d’Alacant i a la Fundació Parc Científic de la Universitat 
d’Alacant. 

En l’anàlisi dels diversos documents que s’integren en els comptes 
anuals de la Universitat s’han posat de manifest les incidències 
següents: 
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- La memòria dels comptes anuals no recull tota la informació que 
exigeix el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, 
perquè no hi consten els següents estats: romanent de tresoreria 
(facilitat a posteriori a aquesta Sindicatura), estat de tresoreria, 
estat de flux net de tresoreria, classificació funcional de la despesa, 
convenis, creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost, 
acomptes de tresoreria, compromisos de despesa amb càrrec a 
exercicis futurs, procés de gestió d’ingressos, devolucions, taxes, 
desenvolupament dels compromisos d’ingressos i compromisos 
d’ingressos amb càrrec a exercicis futurs. D’altra banda la 
informació és insuficient en els estats següents: execució dels 
projectes d’inversió, transferències i subvencions concedides, 
personal i obligacions de pressupostos tancats. 

La Universitat ha publicat en la seua pàgina web els seus comptes anuals 
i els informes d’auditoria realitzats per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

4.2 Anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en 
euros, s’apleguen els pressupostos inicials dels exercicis de 2012 i de 
2011, així com la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2012/11 

2012 2011 Import % 

III Taxes i altres ingressos 29.100.000 28.590.000 510.000 1,8% 

IV Transferències corrents 145.599.466 149.682.981 (4.083.515) (2,7%) 

V Ingressos patrimonials 310.000 360.000 (50.000) (13,9%) 

VI Alienació inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 9.348.219 21.065.148 (11.716.929) (55,6%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 184.357.685 199.698.129 (15.340.444) (7,7%) 

I Despeses de personal 115.435.630 117.465.539 (2.029.909) (1,7%) 

II Despeses de funcionament 28.108.076 26.831.696 1.276.380 4,8% 

III Despeses financeres 6.929.423 6.011.313 918.110 15,3% 

IV Transferències corrents 3.571.540 1.519.740 2.051.800 135,0% 

VI Inversions reals 28.277.429 46.030.752 (17.753.323) (38,6%) 

VII Transferències de capital 25.436 58.214 (32.778) (56,3%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 2.010.151 1.780.875 229.276 12,9% 

Total despeses 184.357.685 199.698.129 (15.340.444) (7,7%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat es va reduir en l’exercici de 2012 un 
7,7% respecte al de l’exercici de 2011. Les disminucions més 
significatives s’observen en les previsions d’ingressos per transferències 
corrents i de capital, així com en les previsions de despeses en inversions 
reals i en despeses de personal. 

El pressupost de la Universitat per l’exercici de 2012 va ser aprovat pel 
Consell Social el dia 22 de desembre de 2011, previ informe favorable del 
Consell de Govern de la Universitat, de data 16 de desembre de 2011. El 
pressupost va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
del 31 de gener de 2012. 

La liquidació del pressupost de 2012 va ser remesa a la Direcció General 
d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència el 30 d’abril de 2013, tal com 
estableix l’article 16 de la Llei 16 11/2012 de Pressupostos per al 2013. 

En el quadre següent s’apleguen les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici 2012, per capítols pressupostaris, així com la 
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variació experimentada respecte al pressupost inicial, amb les xifres 
expressades en euros: 

Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i altres ingressos 29.100.000 (102.053) 28.997.947 (0,4%) 

IV Transferències corrents 145.599.466 (5.649.811) 139.949.655 (3,9%) 

V Ingressos patrimonials 310.000 0 310.000 0,0% 

VI Alienació inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 9.348.219 3.689.961 13.038.180 39,5% 

VIII Actius financers 0 105.944.678 105.944.678 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 184.357.685 103.882.775 288.240.460 56,3% 

I Despeses de personal 115.435.630 (2.574.026) 112.861.604 (2,2%) 

II Despeses funcionament 28.108.076 12.315.701 40.423.777 43,8% 

III Despeses financeres 6.929.423 0 6.929.423 0,0% 

IV Transferències corrents 3.571.540 2.296.233 5.867.773 64,3% 

VI Inversions reals 28.277.429 74.443.805 102.721.234 263,3% 

VII Transferències de capital 25.436 329.479 354.915 1295,3% 

VIII Actius financers 0 450.000 450.000 - 

IX Passius financers 2.010.151 16.621.583 18.631.734 826,9% 

Total despeses 184.357.685 103.882.775 288.240.460 56,3% 

Quadre 2 

Cal mencionar que l’import total de modificacions deriva 
fonamentalment de la incorporació a l’exercici de 2012 del romanent de 
tresoreria total de 2011, reflectit en els drets reconeguts en el capítol 8 de 
la liquidació del pressupost d’ingressos. 

El major increment del pressupost de despeses s’ha produït en el capítol 
VI “Inversions reals”, per un import de 74.443.805 euros, que representa 
un percentatge del 263,3% sobre el pressupost inicial d’aquest capítol. 

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

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pts. 
cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Taxes i altres ingr. 28.997.947 37.414.635 36.262.148 1.152.487 129,0% 96,9% 

Transf. corrents 139.949.655 139.365.405 100.845.950 38.519.455 99,6% 72,4% 

Ingr. patrimonials 310.000 533.965 410.511 123.454 172,2% 76,9% 

Alien. inversions 0 0 0 0 - - 

Transf. de capital 13.038.180 13.123.287 13.123.287 0 100,7% 100,0%

Actius financers 105.944.678 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 0 23.252.334 23.252.334 0 - 100,0%

TOTAL 288.240.460 213.689.626 173.894.230 39.795.396 74,1% 81,4% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2012 puja a 
288.240.460 euros, amb un increment del 2,1% respecte a l’exercici 
anterior. Els drets reconeguts per 213.689.626 euros han augmentat un 
2,3%. Del total de drets reconeguts s’ha cobrat un 81,4%. 

L’anàlisi de les xifres reflectides en el quadre anterior permet apreciar 
que el grau d’execució de l’estat d’ingressos de la Universitat ha pujat al 
117,2% sense considerar el capítol VIII “Actius financers”, que, com que 
aplega l’aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, no pot 
tenir drets reconeguts. 

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

DESPESES 
Crèdits 

definitius  
Obligac. 

reconegudes
Pagaments 

líquids 
Obl. pend. 
pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
realiz.

Desp. personal 112.861.604 107.462.823 106.009.453 1.453.370 95,2% 98,6% 

Desp. funcionam. 40.423.777 23.920.431 19.002.500 4.917.931 59,2% 79,4% 

Desp. financeres 6.929.423 6.688.512 6.688.512 0 96,5% 100,0%

Transf. corrents 5.867.773 4.363.489 4.178.303 185.186 74,4% 95,8% 

Inversions reals 102.721.234 33.843.567 32.916.780 926.787 32,9% 97,3% 

Transf. de capital 354.915 59.914 59.914 0 16,9% 100,0%

Actius financers 450.000 450.000 0 450.000 100,0% 0,0% 

Passius financers 18.631.734 18.631.734 18.631.734 0 100,0% 100,0%

TOTAL 288.240.460 195.420.470 187.487.196 7.933.274 67,8% 95,9% 

Quadre 4 
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Del pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2012 s’han 
reconegut obligacions per import de 195.420.470 euros, que han 
decrescut un 1,4% respecte a les de l’any anterior. Els pagaments han 
assolit el 95,9% de les obligacions. 

El següent quadre aplega, en euros, el resultat pressupostari de 2012, 
juntament amb les xifres de 2011 i les variacions entre ambdós exercicis. 

CONCEPTES 2012 2011 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 190.437.292 192.182.683 (0,9%) 

(-)  Obligacions reconegudes operac. no financeres 176.338.736 196.324.824 (10,2%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-)  Oblig. reconegudes operacions actius financers 450.000 0 - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 13.648.556 (4.142.141) 429,5% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 4.620.600 14.840.708 (68,9%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  18.269.156 10.698.568 70,8% 

Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria  8.239.483 3.895.230 111,5% 

Desviacions de finançament positives (14.781.555) (11.159.311) (32,5%) 

Desviacions de finançament negatives 4.927.185 3.719.770 32,5% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  16.654.269 7.154.257 132,8% 

Quadre 5 

El resultat pressupostari s’ha incrementat en 9.500.012 euros en l’exercici 
de 2012, respecte al resultat pressupostari de 2011. Ha esdevingut un 
resultat pressupostari positiu a causa fonamentalment de la disminució 
significativa d’obligacions reconegudes no financeres. Addicionats els 
ajustos corresponents, en resulta un superàvit de finançament de 
l’exercici per import de 16.654.269 euros. 

Segons les dades facilitades per la Universitat a la Sindicatura i segons 
una altra informació inclosa en la memòria dels comptes anuals, el 
romanent de tresoreria de l’exercici de 2012, juntament amb les xifres de 
l’exercici de 2011 i el càlcul de les variacions, és el que es recull tot 
seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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2012 2011 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 120.097.564 117.737.202 2,0% 

 (+) Del pressupost corrent 39.795.396 25404.962 56,6% 

 (+) De pressupostos tancats 79.357.370 92.453.599 (14,2%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 3.012.453 2.313.916 30,2% 

 (-) De cobrament dubtós 0 0 

 (-) Cobraments realitzats pend. aplicac. definit. 2.067.656 2.435.275 (15,1%) 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 11.247.909 15.277.691 (26,4%) 

 (+) Del pressupost corrent 7.933.273 10.774.712 (26,4%) 

 (+) De pressupostos tancats 0 0 

 (+) Per devolució ingressos 0 0 

 (+) D’operacions no pressupostàries 3.314.635 4.502.979 (26,4%) 

 (-) Pagaments realitzats pend. aplicac. definit. 0 0 

3. (+) FONS LÍQUIDS 2.338.508 3.484.419 (32,9%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 111.188.163 105.943.930 5,0% 

I Romanent de tresoreria afectat  93.945.573 90.753.905 3,5% 

II Romanent de tresoreria no afectat 17.107.336 15.190.774 12,6% 

Quadre 6 

L’estat de romanent de tresoreria facilitat per a Universitat no s’ajusta en 
tots els aspectes al model establit en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat. Aquest estat ha sigut elaborat per la 
Sindicatura a partir del quadre manual facilitat per la Universitat a 
posteriori de l’aprovació dels comptes i també a partir de la informació 
en la memòria, dins d’un apartat denominat “Romanents a efectes 
d’incorporació. Exercici 2012”. 

Això no obstant s’observa una diferència entre ambdues informacions de 
135.253 euros, que no hem pogut conciliar. La suma dels tres darrers 
apartats del quadre puja a 111.052.910 euros. L’import consignat com a 
romanent financer per 23.252.334 euros es destina a la cancel·lació 
d’obligacions financeres. 

Per tal d’interpretar adequadament el romanent de tresoreria cal 
considerar que els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats 
estan sobrevalorats, perquè inclouen l’import de 77.159.447 euros 
derivats de drets reconeguts inadequadament en exercicis anteriors per 
compromisos de transferències corrents de la Generalitat, relatius al 
conveni subscrit en maig de 2008 i als anteriors plans de finançament 
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d’inversions, segons que s’indica en els apartats 3.1 i 5.8 de la introducció 
d’aquest Informe. Aquest ajust implica que el romanent de tresoreria 
total pujaria a 34.028.717 euros. 

La Universitat, però, manifesta que manté aquests imports en el 
romanent de tresoreria perquè ja hi eren en exercicis anteriors i, per 
tant, han sigut utilitzats per donar cobertura a despesa universitària ja 
realitzada. Així mateix, es manté a efectes de la possible instrumentació 
d’alguna mesura, com ara la factorització, si la Universitat estimés 
oportú utilitzar tots o part dels recursos financers pressupostaris de què 
ja disposava, d’acord amb el que preveu la disposició addicional 
divuitena de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per al 2012. 

No obstant això, la no aplicació del que es preveu en el paràgraf anterior 
podria provocar que la Universitat quedés obligada al compliment del 
que disposa en l’apartat 5 de l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats. 

El quadre següent mostra el desglossament del romanent que apareix en 
la memòria dels comptes anuals, amb les xifres expressades en euros: 

Descripció 2012 2011 Variació 

Romanent afecte 70.693.239 74.132.321 (3.439.082) 

Romanent de lliure disposició 17.107.336 15.190.774 1.916.562 

Romanent financer 23.252.334 16.621.584 6.630.750 

ROMANENT TOTAL 111.052.910 105.944.679 5.108.231 

Quadre 7 

En relació amb el 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 en què no realitza un seguiment 
de les despeses amb finançament afectat. En els exercicis de 2011 i de 
2012 ha incorporat el concepte romanent financer que tampoc no es 
correspon amb els conceptes del Pla General de Comptabilitat. 

L’estat d’execució de pressupostos tancats, relatiu als ingressos i 
despeses que presenta la Universitat en els seus comptes anuals, referit 
a 31 de desembre de 2012, és el següent, amb les xifres expressades en 
euros: 
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Drets pendents de cobrament 

Situació a 1 de 
gener 2012 

Situació en 2012 

Ajusts Definitiu Cobrat Insol. Pendent 

117.858.561 26.633.057 144.491.618 25.338.851 0 119.152.766 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació a 1 de 
gener 2012 

Situació en 2012 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

10.774.712 0 10.774.712 10.774.712 0 

Quadre 8 

L’estat de drets a cobrar de pressupostos tancats, que s’incorpora en la 
memòria dels comptes anuals, inclou inadequadament una columna 
amb els drets pendents de cobrament de l’exercici corrent. Per aquesta 
raó l’import que resulta com a pendent en aquest estat està sobrevalorat 
en 39.795.396 euros i no coincideix amb el que consta en el romanent de 
tresoreria facilitat per la Universitat. 

En addició a això els estats d’exercicis tancats no s’ajusten als models 
establits en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

A més, tal com comentem en apartats anteriors, l’import de drets 
pendents de cobrament d’exercicis tancats està sobrevalorat en 77 
milions d’euros. 

Segons consta en els comptes anuals a 31 de desembre de 2012 estan 
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 
2000-2006 i finançada amb recursos FEDER. 

Els esmentats drets es van reconéixer en el pressupost d’ingressos de 
l’exercici 2003. Aquesta subvenció s’abona a mesura que la Universitat 
justifica les inversions que ha realitzat. La Universitat no hauria d’haver 
reconegut en el pressupost d’ingressos la totalitat de l’esmentada 
subvenció en el moment de la concessió, sinó quan va rebre’n l’ingrés o 
quan va tenir constància del reconeixement per l’ens concedent de la 
correlativa obligació pressupostària, en aplicació del que estableixen els 
principis comptables públics. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

Tot seguit mostrem el balanç de 2012, juntament amb les xifres de 
l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, en euros: 
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ACTIU 2012 2011 Variació 

IMMOBILITZAT 231.453.567 219.358.325 5,5% 

Inversions destinades a l’ús general 0 0 - 

Immobilitzacions immaterials 111.273 98.382 13,1% 

Immobilitzacions materials 217.812.785 218.493.339 (0,3%) 

Inversions gestionades 0 0 - 

Inversions financeres 13.529.509 766.604 1664,9% 

DESPESES A DISTR. EN DIVERSOS EXERCICIS 567.696 681.235 (16,7%) 

ACTIU CIRCULANT 124.503.727 123.656.896 0,7% 

Existències 0 0 - 

Deutors 122.165.219 120.172.477 1,7% 

Inversions financeres temporals 0 0 - 

Tresoreria 2.338.508 3.484.419 (32,9%) 

Ajusts per periodificació 0 0 - 

Total actiu 356.524.990 343.696.456 3,7% 

 

Quadre 9 

Segons que s’indica 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 77.173.588 euros, no mostra la 

PASSIU 2012 2011 Variació 

FONS PROPIS 225.444.631 214.427.672 5,1% 

Patrimoni 214.427.672 213.044.047 0,6% 

Reserves 0 0 - 

Resultat d’exercicis anteriors 0 0 - 

Resultats de l’exercici 11.016.959 1.383.625 696,2% 

INGRESSOS DIF. PER COMPROM. DE FINANC. 0 0 - 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES  1.697.640 1.697.640 0,0% 

CREDITORS A LLARG TERMINI  82.052.580 84.062.731 (2,4%) 

Emissions d’obligacions i altres valors 63.106.271 63.106.271 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 18.946.309 20.956.460 (9,6%) 

CREDITORS A CURT TERMINI  47.330.139 43.508.413 8,8% 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 0 0 - 

Deutes amb entitats de crèdit 24.895.553 18.264.802 36,3% 

Creditors 13.678.615 18.079.898 (24,3%) 

Ajusts per periodificació 8.755.971 7.163.713 22,2% 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES C/T 0 0 - 

Total passiu 356.524.990 343.696.456 3,7% 
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imatge fidel d’aquest indicador financer per les raons que tot seguit 
s’expliquen. 

L’actiu circulant ha de reduir-se en la part a llarg termini dels 
compromisos de la Generalitat derivats del conveni de 2008 i 
incrementar-se en els crèdits a cobrar de la Generalitat per atendre 
l’anualitat de 2013 corresponent al cupó de les obligacions i a 
l’amortització del préstec del BEI. 

Així mateix, el passiu circulant no mostra saldos en les partides 
“Interessos d’obligacions i altres valors” i “Deutes per interessos”. Si més 
no s’hauria d’incrementar en les obligacions financeres per aquests 
conceptes derivats de les operacions esmentades en el paràgraf anterior. 

L’efecte net d’aquests ajusts donaria com a resultat un fons de maniobra 
aproximat d’11,9 milions d’euros, prou allunyat del que es desprén del 
balanç presentat per la Universitat. 

El saldo de tresoreria que figura en el balanç no inclou els saldos al 
tancament de comptes usats per gestionar pagaments descentralitzats o 
acomptes de tresoreria. Aquest saldo de tresoreria no ha pogut ser 
contrastat amb els estats relatius que haurien de figurar en la memòria 
ni amb un balanç de sumes i saldos, perquè l’actual sistema comptable 
no el proporciona. La raó és que la Universitat es troba en procés 
d’implantació d’una nova aplicació comptable. En aquest període previ 
ha hagut de confeccionar els comptes anuals manualment sense haver 
obtingut automàticament ni estats de tresoreria i d’altres ni balanços de 
comprovació. 

En el següent quadre mostrem el compte del resultat econòmic i 
patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2012, juntament amb el de 
l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, amb les xifres expressades 
en euros: 
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DESPESES 2012 2011 Variació 

REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES PTS. TERMINATS  0 0 - 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 172.029.367 189.700.827 (9,3%) 

Despeses de personal 118.754.167 128.387.216 (7,5%) 

Prestacions socials 0 0 - 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 10.683.195 10.913.801 (2,1%) 

Variació de provisions de tràfic 0 0 - 

D’altres despeses de gestió 35.591.444 44.514.198 (20,0%) 

Despeses financeres i assimilables 6.802.051 5.776.530 17,8% 

Variació de les provisions d’invers. financeres 198.510 109.082 82,0% 

Diferències negatives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 5.132.620 2.790.097 84,0% 

Transferències corrents 0 2.731.883 (100,0%) 

Subvencions corrents 5.072.706 0 - 

Transferències de capital 0 58.214 (100,0%) 

Subvencions de capital 59.914 0 - 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 674.087 1.013.983 (33,5%) 

Pèrdues procedents d’immobilitzat  24.578 35.757 (31,3%) 

Pèrdues per operacions d’endeutament 0 0 - 

Despeses extraordinàries 0 0 - 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  649.509 978.226 (33,6%) 

Total despeses 177.836.074 193.504.907 (8,1%) 
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INGRESSOS 2012 2011 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 36.356.342 30.091.386 20,8% 

Ingressos tributaris 30.742.746 30.344 101.214,1%

Prestacions de serveis i vendes 3.862.319 28.903.845 (86,6%) 

Reintegraments 13.415 33.729 (60,2%) 

Treballs realitzats per a l’entitat 0 0 - 

D’altres ingressos de gestió   1.726.677 1.105.242 56,2% 

Ingressos de participacions en capital 0  - 

Ingressos d’altres valors neg. i crèdits immob.  0  - 

Ingressos financers i assimilats  11.185 18.226 (38,6%) 

Diferències positives de canvi 0  - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 152.488.691 164.792.995 (7,5%) 

Transferències corrents 0 151.844.937 (100,0%) 

Subvencions corrents 139.365.405 0 - 

Transferències de capital 0 12.948.058 (100,0%) 

Subvencions de capital 13.123.286 0 - 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 8.000 4.150 92,8% 

Beneficis procedents d’immobilitzat 0  - 

Beneficis per operacions d’endeutament  0  - 

Ingressos extraordinaris 8.000 4.150 92,8% 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0  - 

Total ingressos 188.853.033 194.888.531 (3,1%) 

ESTALVI (DESESTALVI) 11.016.959 1.383.624 696,2% 

Quadre 10 

Per tal de presentar el compte de resultat econòmic i patrimonial la 
Universitat fa servir el model que figura el Pla General de Comptabilitat 
Pública per a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o 
comercial, al qual s’ha afegit un epígraf denominat “Ingressos de gestió 
ordinària”. 

El conjunt de les despeses ha disminuït en un 8,1% i 15,7 milions d’euros. 
Les variacions més significatives s’han produït en “Despeses de 
personal” i en “D’altres despeses de gestió”, que s’han vist reduïdes en 
9,6 i 8,9 milions d’euros, respectivament. No obstant això s’han 
incrementat les subvencions corrents concedides. 
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Els ingressos han experimentat una reducció global de 3,1%. L’increment 
en “Ingressos de gestió ordinària” no ha pogut eixugar la disminució 
molt significativa en transferències o subvencions corrents rebudes. 

5 COMPLIMENT DE L’ARTICLE 29 DE L’LCSP 

La Universitat ha remés a la Sindicatura, telemàticament, informació 
contractual dels exercicis de 2012 i de 2013, exigida en l’article 2.2 de 
l’Acord de 23 d’octubre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la remissió a aquesta 
Institució de la informació contractual del sector públic autonòmic. 

6 RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe es recullen les conclusions de major 
rellevància que s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada, tant 
en la revisió financera com pel que fa al compliment de la legalitat. 

Amb independència de les esmentades conclusions, tot seguit recollim  
una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquem aquelles que es 
vam efectuar en l’exercici anterior i que la Universitat ha atés. 

Mitjançant escrits del síndic major de Comptes, del dia 15 de maig i 9 de 
setembre de 2013, es va sol·licitar al rector de la Universitat que 
comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que 
estava previst adoptar en el futur, pel que fa als apartats de conclusions 
generals i recomanacions de l’informe de fiscalització de l’exercici 2011. 

En aquest context, en el moment de redactar aquest Informe no s’ha 
rebut escrit del rector de la Universitat, en què s’indiquen les mesures 
adoptades o en curs d’adopció, en relació amb les incidències i 
recomanacions assenyalades en l’informe de l’exercici anterior. 

a) En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que 
la Universitat no ha resolt les recomanacions següents formulades 
en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, i que es reiteren 
en aquest Informe: 

a.1) La Universitat ha de portar a terme una seguiment adequat de 
les despeses de 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. 

a.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 a realitzar a mitjà i llarg termini, desglossada en 
programes anuals, on es detallen les inversions que s’hagen 
de realitzar i el seu finançament. 
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a.3)  Recomanem que en els diferents 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 càlcul correcte del romanent de tresoreria no afectat, de 
manera que es veja limitat el recurs a l’endeutament. 

a.4)  La Universitat ha de modificar l’actual normativa reguladora 
de l’oficina de control pressupostari, a fi de completar, 
precisar i regular de manera adequada les funcions assignades 
a l’oficina, així com els procediments que s’han de 
desenvolupar en cada cas concret. 

a.5)  En l’elaboració dels seus comptes anuals, la Universitat s’ha 
d’ajustar al Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, en especial pel que fa al resultat pressupostari, 
romanent de tresoreria i balanç, segons indiquem en els 
apartats 4.2 i 4.3 de l’Informe. 

b) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han 
posat de manifest en la fiscalització de l’exercici de 2012: 

b.1) La Universitat ha de reforçar la secció de comptabilitat per 
possibilitar una ràpida implantació de la nova aplicació 
comptable que permeta elaborar els comptes anuals 
automàticament a partir de les dades introduïdes en el 
moment en què es produeixen i en una sola aplicació 
integrada de despeses, ingressos, cobraments, pagaments i 
operacions extrapressupostàries. 

b.2)  La Universitat ha d’incloure en els comptes anuals menció 
expressa al compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera amb informació 
suficient per permetre’n la verificació. 


