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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 20 de desembre de 2012, la fiscalització efectuada de la Universitat 
Politècnica de València (UPV o la Universitat) ha tingut per objecte el 
control formal dels comptes anuals de l’exercici de 2012.  

Hem fet un seguiment parcial sobre l’excepció que ha posat de manifest 
l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat, atés el caràcter de control formal de la fiscalització 
realitzada. Aquesta excepció fa referència a la infravaloració dels deutors 
no pressupostaris a llarg termini i a la sobrevaloració dels deutors no 
pressupostaris de l’actiu circulant. 

En l’informe de fiscalització recollim les mesures que ha d’adoptar la 
Universitat a fi de millorar la seua informació econòmica i financera en 
exercicis futurs, alhora que ressenyem, 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 

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 formalització 
de la documentació pressupostària corresponent a l’exercici terminat el 
31 de desembre de 2012, així com l’adequada 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 pel que s’indica en l’apartat 1 anterior, no s’han 
posat de manifest circumstàncies que afecten o puguen afectar de 
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manera significativa l’adequació dels comptes anuals als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

En els apartats 4, 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, han de tenir en compte i posar en 
pràctica els 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 
formalització i presentació de la informació econòmica i financera de la 
Universitat. 

En l’apartat 6 de l’Informe s’apleguen, 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, 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 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 25 d’abril de 2013, previ acord del 
Consell de Govern de la Universitat del mateix dia. Els comptes anuals 
van ser remesos a la Intervenció General de la Generalitat el dia 8 de 
maig de 2013, juntament amb els comptes de la Fundació Servipoli de la 
Comunitat Valenciana, Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, 
Fundació Agromuseu de Vera de la UPV i Corporació Universitat 
Politècnica de València, SLU. 

Cal mencionar que la liquidació del pressupost de 2012 ha sigut remesa 
el 30 de maig de 2013 a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
superat el termini de 30 d’abril establit en l’article 16 de la Llei 11/2012 de 
Pressupostos de la Generalitat per a 2013. 

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 
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de 2013, 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 10/2011, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2012. 

Així mateix l’IGG en 31 de juliol de 2013 ha retut a la Sindicatura els 
comptes anuals de les esmentades entitats dependents. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en 
l’apartat 2.1 de la introducció a aquest volum d’universitats públiques, 
s’ha posat de manifest que en l’aprovació i presentació del pressupost, 
així com en la formulació i aprovació dels seus comptes anuals, la 
Universitat ha complit, en els aspectes significatius, amb els tràmits i 
terminis establits en la normativa d’aplicació. 

El contingut dels comptes anuals de la UPV s’ajusta al Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCP). 

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, amb la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2012/11 

2012 2011 Import % 

III Taxes i altres ingressos 75.644.810 65.657.965 9.986.845 15,2% 

IV Transferències corrents 234.440.997 255.195.128 (20.754.131) (8,1%) 

V Ingressos patrimonials 1.185.375 884.346 301.029 34,0% 

VI Alienació inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 31.359.280 46.884.529 (15.525.249) (33,1%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 7.860.852 5.000.000 2.860.852 57,2% 

Total ingressos 350.491.314 373.621.968 (23.130.654) (6,2%) 

I Despeses de personal 180.356.157 178.781.639 1.574.518 0,9% 

II Despeses de funcionament 42.294.140 46.425.382 (4.131.242) (8,9%) 

III Despeses financeres 11.894.447 10.403.896 1.490.551 14,3% 

IV Transferències corrents 8.068.946 8.951.851 (882.905) (9,9%) 

VI Inversions reals 99.116.540 121.618.552 (22.502.012) (18,5%) 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 8.761.084 7.440.648 1.320.436 17,7% 

Total despeses 350.491.314 373.621.968 (23.130.654) (6,2%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat va disminuir un 6,2% en l’exercici 
2012 respecte al de l’exercici de 2011. Les variacions més significatives, 
en valors absoluts, es van produir en els capítols IV “Transferències 
corrents” i VII “Transferències de capital” del pressupost d’ingressos; així 
com en el capítol VI “Inversions reals” del pressupost de despeses. 

El pressupost de la Universitat per a l’exercici de 2012 va ser informat pel 
Consell de Govern el 15 de desembre i va ser aprovat pel Consell Social 
en data 19 de desembre de 2011. Va ser publicat en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 20 de gener de 2012 i remés a la Conselleria de 
Cultura i Educació el 13 de febrer de 2012. 

En el següent quadre s’apleguen les modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici de 2012, 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 altres ingressos 75.644.810 3.388.968 79.033.778 4,5% 

IV Transferències corrents 234.440.997 1.233.843 235.674.840 0,5% 

V Ingressos patrimonials 1.185.375 94.193 1.279.568 7,9% 

VI Alienació inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 31.359.280 793.589 32.152.869 2,5% 

VIII Actius financers 0 226.621.883 226.621.883 - 

IX Passius financers 7.860.852 6.627.312 14.488.164 84,3% 

Total ingressos 350.491.314 238.759.788 589.251.102 68,1% 

I Despeses de personal 180.356.157 (3.190.642) 177.165.515 (1,8%) 

II Despeses funcionament 42.294.140 4.575.934 46.870.074 10,8% 

III Despeses financeres 11.894.447 4.774.515 16.668.962 40,1% 

IV Transferències corrents 8.068.946 1.031.373 9.100.319 12,8% 

VI Inversions reals 99.116.540 121.609.649 220.726.189 122,7% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 2.200 2.200 - 

IX Passius financers 8.761.084 109.956.759 118.717.843 1255,1% 

Total despeses 350.491.314 238.759.788 589.251.102 68,1% 

Quadre 2 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2012 han 
determinat que el pressupost de la Universitat s’haja incrementat en un 
68,1% respecte de l’aprovat inicialment, motiu pel qual el pressupost 
definitiu va pujar a 589.251.102 euros. Cal matisar, però, que la causa 
fonamental d’aquest increment ha sigut la incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb romanent de tresoreria per import de 226.621.883 
euros, el que representa el 94,9% del total de modificacions. En aquest 
sentit, sense considerar l’efecte de la incorporació del romanent de 
tresoreria, les modificacions pressupostàries han representat un 
increment del 97,4% sobre el pressupost inicial. 

La incorporació de romanents esmentada s’ha excedit en 3.662.818 euros, 
atés que el romanent de tresoreria de 2011 va pujar a 222.959.065 euros, 
Cal assenyalar que aquesta circumstància no s’ha repetit, perquè la 
incorporació realitzada en 2012 al pressupost de 2013 ha sigut adequada i 
coincident amb el corresponent estat de romanent de tresoreria de 
l’exercici fiscalitzat. 
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La liquidació de  l’estat d’ingressos de la Universitat es mostra en el 
quadre següent, amb les xifres expressades en euros: 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pen. 
cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Taxes i altres ingr. 79.033.778 65.759.048 60.052.048 5.707.000 83,2% 91,3% 

Transf. corrents 235.674.840 237.569.023 186.406.789 51.162.234 100,8% 78,5% 

Ingr. patrimonials 1.279.568 1.056.434 626.193 430.241 82,6% 59,3% 

Alien. inversions 0 8.458 8.458 0 - 100,0%

Transf. de capital 32.152.869 36.862.440 25.176.180 11.686.260 114,6% 68,3% 

Actius financers 226.621.883 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 14.488.164 12.091.937 12.091.937 0 83,5% 100,0%

TOTAL 589.251.102 353.347.340 284.361.605 68.985.735 60,0% 80,5% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2012 puja a 
589.251.102 euros, amb uns drets reconeguts per import de 353.347.340 
euros i cobraments per 284.361.605 euros; s’hi ha produït un grau 
d’execució del 60,0% i un grau de realització del 80,5%. 

El pressupost definitiu de 2012 ha decrescut en 5,7% respecte al definitiu 
de 2011. 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar 
que el grau d’execució de l’estat d’ingressos de la Universitat ha pujat al 
97,4%, sense considerar el capítol VIII “Actius financers” que, com que 
aplega la incorporació del romanent de tresoreria, no pot tenir drets 
reconeguts. 

En el quadre següent mostrem la liquidació de l’estat de despeses de la 
Universitat, amb les xifres expressades en euros: 
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DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligac. 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligac. 
pts. pag. 

Grau 
execu.

Grau 
realitz.

Desp. personal 177.165.515 163.575.787 158.821.376 4.754.411 92,3% 97,1% 

Desp. funcionament 46.870.074 40.958.388 35.177.845 5.780.543 87,4% 85,9% 

Desp. financeres 16.668.962 16.631.647 16.631.647 0 99,8% 100,0%

Transf. corrents 9.100.319 5.707.210 5.630.308 76.902 62,7% 98,7% 

Inversions reals 220.726.189 89.403.158 81.810.755 7.592.403 40,5% 91,5% 

Transf. de capital 0 0 0 0 - - 

Actius financers 2.200 2.200 2.200 0 100,0% 100,0%

Passius financers 118.717.843 16.602.984 15.188.400 1.414.584 14,0% 91,5% 

TOTAL 589.251.102 332.881.374 313.262.531 19.618.843 56,5% 94,1% 

Quadre 4 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2012 puja a 
589.251.102 euros, dels quals s’han reconegut obligacions per import de 
332.881.374 euros i s’han realitzat pagaments per 313.262.531 euros, que 
determinen sengles graus d’execució i de realització del 56,5% i del 
94,1%. 

En el següent quadre mostrem, amb les xifres expressades en euros, el 
resultat pressupostari de l’exercici de 2012, juntament amb les xifres de 
2011 i les variacions entre ambdós exercicis. 

CONCEPTES 2012 2011 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 341.255.403 368.135.200 (7,3%) 

(-)  Obligacions reconegudes operac. no financeres 316.276.190 358.659.652 (11,8%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-)  Oblig. reconegudes operacions actius financers 2.200 106.035 (97,9%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 24.977.013 9.369.513 166,6% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (4.511.047) 31.168.902 (114,5%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  20.465.966 40.538.415 (49,5%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria  0 0 - 

Desviacions de finançament positives (19.168.468) 0 - 

Desviacions de finançament negatives 19.494.534 0 - 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  20.792.032 40.538.415 (48,7%) 

Quadre 5 
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De les dades recollides en el quadre anterior es pot ressaltar que el 
resultat pressupostari de l’exercici de 2012 s’ha incrementat en un 
166,6% respecte de l’exercici de 2011, mentre que el saldo pressupostari 
ha decrescut en un 49,5% respecte d’aquest mateix exercici, a causa 
fonamentalment, de la variació neta de passius financers. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2012, juntament amb 
les xifres de l’exercici de 2011 i el càlcul de les variacions, es reflecteix tot 
seguit, amb les xifres expressades en euros: 

2012 2011 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 74.855.015 252.840.463 (70,4%) 

 (+) Del pressupost corrent 68.985.735 56.745.747 21,6% 

 (+) De pressupostos tancats 6.799.871 196.050.698 (96,5%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 3.564.268 4.491.380 (20,6%) 

 (-) De cobrament dubtós 986.732 998.313 (1,2%) 

 (-) Cobraments realitzats pend. aplicac. definit. 3.508.127 3.449.049 1,7% 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 31.955.622 33.588.501 (4,9%) 

 (+) Del pressupost corrent 19.618.843 19.179.475 2,3% 

 (+) De pressupostos tancats 12.341.578 14.482.680 (14,8%) 

 (+) Per devolució ingressos 0 0 - 

 (+) D’operacions no pressupostàries 0 0 - 

 (-) Pagaments realitzats pend. aplicac. definit. 4.799 73.654 (93,5%) 

3. (+) FONS LÍQUIDS 4.837.090 3.707.103 30,5% 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 47.736.483 222.959.065 (78,6%) 

I Romanent de tresoreria afectat  37.568.813 222.959.065 (83,1%) 

II Romanent de tresoreria no afectat 10.167.670 0 - 

Quadre 6 

El romanent de tresoreria ha disminuït en un 78,6% respecte de l’exercici 
anterior. Aquest decrement significatiu s’explica per l’anul·lació de drets 
tancats corresponents als compromisos de la Generalitat formalitzats en 
el conveni de 2008. 

El 2012 la UPV informa d’aquest fet en els seus comptes anuals, tant en 
la primera part “Informe liquidació del pressupost 2012” (apartat 2) com 
en la memòria “Bases de presentació dels comptes anuals” (apartat 3). 
Atenent les indicacions dels auditors de l’IGG i de la Sindicatura de 
Comptes, ha anul·lat en el seu pressupost d’ingressos la totalitat dels 
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drets esmentats per import acumulat de 188.578.787 euros. Segons la 
Universitat aquest import es compon de 174.473.239 euros de subvenció 
corrent i 14.105.548 euros de subvenció de capital. 

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: 

Drets pendents de cobrament 

Saldo inicial Situació en 2012 

  Ajusts      Definitiu                Cobrat          Pendent 

252.796.445 (195.700.129) 57.096.316 50.296.445 6.799.871

Obligacions pendents de pagament 

Saldo inicial Situació en 2012 

Ajusts       Definitiu               Pagat            Pendent

19.179.475 0 19.179.475 19.179.475 0

Quadre 7 

El 2011 la Universitat va anul·lar l’anualitat dels drets pendents de 
cobrament corresponents a les transferències corrents de la Generalitat 
per un import de 10.798.134 euros i a les transferències de capital per 
7.052.774 euros, procedents del conveni de data 26 de maig de 2008. 

Al tancament de 2011 encara figurava un import de 182.061.834 euros 
derivat de drets liquidats en exercicis anteriors per transferències 
corrents de la Generalitat, així com 3.047.512 euros per transferències de 
capital, ambdós imports derivats de l’esmentat conveni. 

En aquest sentit, i tal com indiquem en paràgrafs anteriors, la 
circumstància més rellevant que hem de destacar ha sigut la 
regularització total que ha realitzat la Universitat en 2012 pel que fa a 
aquests drets. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

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

IMMOBILITZAT 693.805.752 701.173.141 (1,1%) 

Inversions destinades a l’ús general 0 0 - 

Immobilitzacions immaterials 2.465.485 2.844.770 (13,3%) 

Immobilitzacions materials 691.215.989 698.206.293 (1,0%) 

Inversions gestionades 0 0 - 

Inversions financeres 124.278 122.078 1,8% 

DESPESES A DISTR. EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 - 

ACTIU CIRCULANT 437.154.341 425.196.064 2,8% 

Existències 925.903 1.186.767 (22,0%) 

Deutors 431.386.029 420.296.875 2,6% 

Inversions financeres temporals 5.319 5.319 0,0% 

Tresoreria 4.837.090 3.707.103 30,5% 

Ajusts per periodificació 0 0 - 

Total actiu 1.130.960.093 1.126.369.205 0,4% 
 

PASSIU 2012 2011 Variació 

FONS PROPIS 688.231.205 729.410.440 (5,6%) 

Patrimoni 729.410.440 758.671.560 (3,9%) 

Reserves 0 0 - 

Resultats d’exercicis anteriors 0 0 - 

Resultats de l’exercici (41.179.235) (29.261.120) (40,7%) 

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

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES  24.607.462 9.266.132 165,6% 

CREDITORS A LLARG TERMINI  161.712.471 213.694.150 (24,3%) 

Emissions d’obligacions i altres valors  54.091.089 99.166.997 (45,5%) 

D’altres deutes a llarg termini 107.621.382 114.527.153 (6,0%) 

CREDITORS A CURT TERMINI  256.408.955 173.998.483 47,4% 

Emissions d’obligacions i altres valors  45.328.896 252.989 17817,3% 

Deutes amb entitats de crèdit 101.875.216 99.475.299 2,4% 

 Creditors 46.790.832 48.861.313 (4,2%) 

Ajusts per periodificació 62.414.011 25.408.882 145,6% 

PROVISIONS RISCS I DESPESES C/t 0 0 - 

Total passiu 1.130.960.093 1.126.369.205 0,4% 

Quadre 8 
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Com es pot apreciar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementat un 
0,4% en l’exercici de 2012 respecte al de l’exercici anterior. En l’actiu 
destaquen els increments produïts en l’epígraf “Deutors” i en el de 
“Tresoreria”. 

Cal mencionar quant als drets ajornats, derivats del conveni de 2008, que 
la Universitat ja ha realitzat en 2012 la separació en comptes interns a 
curt i llarg termini i té previst efectuar l’adequada separació en el balanç 
que presentarà en l’exercici següent. Això no obstant en el balanç de 
2012 encara figuren en l’actiu circulant drets derivats del conveni de 
col·laboració amb la Conselleria d’Educació formalitzat en maig de 2008 
per import de 259,1 milions d’euros, sense atendre, a efectes de 
presentació, el termini previst de venciment. 

Aquest import hauria de figurar en l’actiu no corrent del balanç sota un 
epígraf que es podria denominar “Deutors i altres comptes per a cobrar a 
llarg termini”. 

En aquest sentit i segons s’indica en l’apartat 3.1 de la introducció a 
aquest volum d’universitats públiques, el fons de maniobra positiu que 
es dedueix de l’actiu circulant, menys els creditors a curt termini, per un 
total de 180,7 milions d’euros, es troba sobrevalorat en 259,1 milions 
d’euros, és a dir, que resulta negatiu en la 78,3 milions d’euros. 

Pel que fa al passiu del balanç, s’han incrementat significativament els 
creditors a curt termini per les obligacions emeses pròximes al 
venciment i també l’epígraf d’”Ajusts per periodificació”. Així mateix 
s’han incrementat les pèrdues en 11,9 milions d’euros. 

El saldo de 101,8 milions d’euros de deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit correspon a l’import disposat de quatre pòlisses de crèdit que la 
Universitat ha hagut de renovar per atendre les seues despeses corrents. 

Tot seguit mostrem en aquest quadre el compte del resultat econòmic i 
patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2012, juntament amb les 
xifres 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  260.864 125.944 107,1% 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 307.032.140 345.635.179 (11,2%) 

Despeses de personal 192.818.614 205.688.952 (6,3%) 

Prestacions socials 3.117.247 3.487.825 (10,6%) 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 34.778.612 55.215.218 (37,0%) 

Variació de provisions de tràfic (11.581) 998.313 (101,2%) 

D’altres despeses de gestió 61.658.488 68.501.006 (10,0%) 

Despeses financeres i assimilables 14.670.760 11.743.865 24,9% 

Variació de les provisions d’invers. financ. 0 0 - 

Diferències negatives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 13.516.889 18.211.344 (25,8%) 

Transferències corrents 13.485.460 18.211.344 (26,0%) 

Subvencions corrents 0 0 - 

Transferències de capital 0 0 - 

Subvencions de capital 31.429 0 - 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 44.608.956 27.163.709 64,2% 

Pèrdues procedents d’immobilitzat  48.924 41.231 18,7% 

Pèrdues per operacions d’endeutament 0 0 - 

Despeses extraordinàries 0 0 - 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  44.560.032 27.122.478 64,3% 

Total despeses 365.418.849 391.136.176 (6,6%) 
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INGRESSOS 2012 2011 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 59.348.600 70.159.022 (15,4%) 

Ingressos tributaris 0 0 - 

Prestacions de serveis i vendes 55.544.614 66.944.099 (17,0%) 

Reintegraments 1.194.180 1.152.102 3,7% 

Treballs realitzats per a l’entitat 0 0 - 

D’altres ingressos de gestió   2.599.895 2.020.221 28,7% 

Ingressos de participacions en capital 0 0 - 

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

Ingressos financers i assimilats 9.911 42.600 (76,7%) 

Diferències positives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 264.882.556 290.529.749 (8,8%) 

Transferències corrents 238.843.417 255.000.868 (6,3%) 

Subvencions corrents 0 0 - 

Transferències de capital 26.039.139 35.528.881 (26,7%) 

Subvencions de capital 0 0 - 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 8.458 1.186.285 (99,3%) 

Beneficis procedents d’immobilitzat 8.458 0 - 

Beneficis per operacions d’endeutament 0 0 - 

Ingressos extraordinaris 0 0 - 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0 1.186.285 (100,0%) 

Total ingressos 324.239.614 361.875.056 (10,4%) 

ESTALVI (DESESTALVI) (41.179.235) (29.261.120) 40,7% 

Quadre 9 

En l’exercici 2012 les despeses han disminuït en un 6.6% respecte de 
l’exercici anterior, i els ingressos s’han reduït en un 10,4%, el que 
representa un desestalvi de 41.179.235 euros, que supera en un 40,7% 
l’obtingut en 2011. En aquest context, cal destacar les següents dades 
d’interés: 

- Quasi totes les partides de despesa han decrescut a excepció de les 
despeses financeres i les extraordinàries procedents d’exercicis 
anteriors. Les despeses de gestió ordinària han disminuït en un 
11,2%, i entre aquestes destaca la reducció de 12.870.338 euros en 
despeses de personal, el que representa un decrement del 6,3% 
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respecte a les de 2011. La variació més significativa en termes 
absoluts s’ha produït en les dotacions a l’amortització de 
l’immobilitzat que decreixen en 20.436.606 euros. 

- Pel que fa als ingressos, igualment han decrescut quasi totes les 
partides. Destaca la disminució de 25.647.193 euros en 
transferències i subvencions tant de corrents com de capital, el que 
representa un decrement del 8,8% respecte a 2011 que se suma a 
l’experimentat sobre 2010 i que va ser del 6,8%. 

5. COMPLIMENT DE L’ARTICLE 29 DE L’LCSP 

La Universitat ha remés, en format paper, a la Sindicatura la informació 
contractual de l’exercici de 2012 i fins al primer trimestre de 2013 que 
exigeix 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. 

Cal destacar que la informació contractual de l’exercici de 2013 haja sigut 
retuda telemàticament tal com prescriu l’esmentada norma. 

6. RECOMANACIONS 

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

Amb independència de la circumstància expressada, tot seguit 
s’apleguen una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquen 
aquelles que es van efectuar en informes corresponents a exercicis 
anteriors i que la Universitat a atés. 

Mitjançant l’escrit del síndic major de Comptes del dia 15 de maig 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, s’ha rebut escrit del rector de la Universitat, del dia 26 
de juliol de 2013, en què s’apleguen les mesures adoptades o en curs 
d’adopció en relació amb les incidències i recomanacions que assenyala 
l’informe de l’exercici anterior i que han sigut objecte de comprovació en 
el curs de la fiscalització realitzada. 

a) En el marc dels treballs de fiscalització realitzats s’ha posat de 
manifest que la Universitat ha implantat les següents 
recomanacions recollides en l’informe corresponent a 2011. 
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a.1)  La Universitat ha incorporat en la memòria dels comptes 
anuals informació sobre l’execució dels projectes d’inversió i 
l’aplicació del romanent de tresoreria, i també ha millorat 
aquells que es presenten de manera incompleta, a fi que els 
comptes anuals els expressen de la manera més adequada i 
fidel. 

a.2)  En la informació sobre l’execució dels ingressos de la memòria 
s’han inclòs els compromisos d’ingrés de la Generalitat amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors, que es deriven 
dels plans d’inversions, i atendre’n el venciment, alhora que 
s’hi han inclòs els compromisos de despeses amb càrrec a 
exercicis posteriors. 

a.3) La Universitat ha presentat en la Intervenció General, per a 
retre’ls a la Sindicatura de Comptes, els comptes anuals de 
totes les seues entitats dependents, com estableix l’article 84 
de la LOU. 

a.4) En l’elaboració del resultat pressupostari i del romanent de 
tresoreria, la Universitat s’ha ajustat al que disposa el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, amb la 
finalitat que aquests estats dels comptes anuals indiquen 
fidelment la situació financera de la Universitat. 

a.5) En la memòria dels comptes anuals, la Universitat ofereix 
informació sobre les diferents participacions que té en el 
capital de societats mercantils i sobre les subvencions 
concedides a les fundacions en les quals té una participació 
majoritària. 

a.6) Els comptes anuals de les entitats dependents de la 
Universitat han sigut publicats en el seu lloc d’Internet, amb la 
finalitat d’assegurar el principi de transparència i oferir una 
informació completa de l’activitat econòmica i financera de la 
Universitat. 

a.7) En l’elaboració del compte del resultat econòmic patrimonial, 
la Universitat utilitza el model previst per als ens 
administratius en el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat. 

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

b.1)  La Universitat, a fi d’esmenar l’excepció de l’IGG, aplegada en 
l’apartat 1 d’aquest Informe, ha de reflectir en el balanç els 
drets derivats del conveni de col·laboració amb la Conselleria 
d’Educació formalitzat en maig de 2008, atenent al termini 
previst per al seu venciment. 
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 Això no obstant, durant el procés d’al·legacions la Universitat 
ha posat de manifest que, per resoldre aquesta situació s’ha 
procedit a classificar en l’exercici de 2013 el compte 444 
“Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament” en 
l’epígraf de l’immobilitzat de l’actiu “Deutors no 
pressupostaris a llarg termini” d’acord amb el que estableix 
l’apartat 4.1) de les normes d’elaboració dels comptes anuals 
del Pla General de Comptabilitat Pública. 

b.2)  La Universitat ha d’estimar el grau de participació real que 
posseeix en les diverses fundacions en les quals té 
participació, i considerar les aportacions al patrimoni a través 
de subvencions de capital o d’altres que s’hagen efectuat, amb 
la finalitat d’aplicar la normativa legal que li pertoque, en la 
línia que indiquem en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

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

c.1) La Universitat ha d’incloure en els comptes anuals menció 
expressa sobre el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera amb informació 
suficient que permeta verificar-lo. 

c.2)  La liquidació del pressupost s’ha de remetre en el termini 
corresponent a la conselleria competent en matèria 
d’universitats, segons prescriu la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat. 


