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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 2013, aprovat pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes en sessió celebrada el 20 de desembre de 2012, la fiscalització 
efectuada de la Universitat de València (UV 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 posa de manifest 
l’informe d’auditoria que ha realitzat la Intervenció General de la 
Generalitat, donat el caràcter de control formal de la fiscalització 
realitzada, aquesta excepció és referent a la sobrevaloració del romanent 
de tresoreria i a la consegüent sobrevaloració de l’actiu circulant i 
infravaloració de les inversions financeres permanents. 

En els informes 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, 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. 

2. ABAST DE LS 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 conformement als 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 
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, excepte pels fets que s’indiquen en l’apartat 4.2 d’aquest informe, no 
s’han posat de manifest circumstàncies que afecten o puguen afectar de 



Universitat de València. Exercici de 2012 

32 

manera significativa a 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 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 
formalització i presentació de la informació econòmica i financera de la 
Universitat.. 

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, 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 el aquesta 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 29 d’abril de 2013, previ Acord del 
Consell de Govern de la Universitat, i van ser remesos el 30 d’abril del dit 
any a la Intervenció General de la Generalitat, juntament amb els 
comptes de les entitats dependents Fundació General de la UV ( i la seua 
dominada Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU), Fundació 
Universitat-Empresa de València, Fundació Parc Científic de la UV, 
Centre d’Idiomes de la UV, SLU i Fundació Lluís Alcanyís de la CV. 

Cal mencionar que no ens consta que la liquidació del pressupost de 
2012 haja sigut remesa a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
abans del terme normatiu de 30 d’abril de 2013, 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, 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, el 31 de juliol de 2012 la Intervenció ha presentat a la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de les entitats dependents 
de la UV esmentades anteriorment, a excepció de les de la Fundació Lluís 
Alcanyís de la CV. 

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 termes generals, amb els tràmits i terminis 
establits en la normativa d’aplicació. 

Els comptes anuals de la UV s’ajusten, en termes generals, al Pla General 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCP). Això no obstant, cal 
destacar que la memòria dels comptes anuals no recull tota la 
informació exigida pel PGCP. No hi consten els estats següents: quadre 
de finançament, estat del flux net de tresoreria, romanents de crèdit, 
convenis, aplicació del romanent de tresoreria i despeses amb 
finançament afectat. 

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 2012 i 2011, amb 
la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2012/11 

2012 2011 Import % 

III Taxes i altres ingressos 58.239.215 55.905.858 2.333.357 4,2% 

IV Transferències corrents 267.655.648 281.848.668 (14.193.020) (5,0%) 

V Ingressos patrimonials 387.000 445.852 (58.852) (13,2%) 

VI Alienació inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 17.378.914 26.105.135 (8.726.221) (33,4%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 966.123 272.775 693.348 254,2% 

Total ingressos 344.626.900 364.578.288 (19.951.388) (5,5%)

I Despeses de personal 210.002.522 208.153.594 1.848.928 0,9%

II Despeses de funcionament 51.564.814 53.540.300 (1.975.486) (3,7%)

III Despeses financeres 10.056.597 5.480.200 4.576.397 83,5%

IV Transferències corrents 8.691.314 9.791.284 (1.099.970) (11,2%)

VI Inversions reals 56.985.216 80.825.971 (23.840.755) (29,5%)

VII Transferències de capital 518.000 518.000 0 0,0%

VIII Actius financers 0 0 0 -

IX Passius financers 6.808.437 6.268.939 539.498 8,6%

Total despeses 344.626.900 364.578.288 (19.951.388) (5,5%)

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat de l’exercici 2012 ha disminuït un 
5,5% respecte del pressupost inicial de l’exercici 2011. Les variacions més 
significatives s’han produït en les previsions d’ingressos pel capítol IV 
“Transferències corrents” i pel capítol VII “Transferències de capital”, 
ambdós amb decrements del 5% i del 33,4%, respectivament. Quant a les 
previsions de despeses, les variacions de major transcendència s’han 
produït en el capítol VI “Inversions reals”, que es redueix en un 29,5% i 
en el capítol III “Despeses financeres”, que s’incrementa en un 83,5%. 

El Consell Social de la Universitat va aprovar el pressupost inicial per a 
l’exercici 2012 per Acord de 28 de desembre de 2012. El pressupost ha 
sigut publicat en el DOCV en data 22 de febrer de 2013. 

Tot seguit resumim les diverses modificacions pressupostàries 
realitzades durant l’exercici 2012, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i altres ingressos 58.239.215 8.440.544 66.679.759 14,5% 

IV Transferències corrents 267.655.648 14.007.467 281.663.115 5,2% 

V Ingressos patrimonials 387.000 508.683 895.683 131,4% 

VI Alienació inversions reals  0 10.000 10.000 - 

VII Transferències de capital 17.378.914 25.188.851 42.567.765 144,9% 

VIII Actius financers 0 123.973.166 123.973.166 - 

IX Passius financers 966.123 898.986 1.865.109 93,1% 

Total ingressos 344.626.900 173.027.697 517.654.597 50,2% 

I Despeses de personal 210.002.522 6.095.283 216.097.805 2,9% 

II Despeses funcionament 51.564.814 20.045.213 71.610.027 38,9% 

III Despeses financeres 10.056.597 2.850.639 12.907.236 28,3% 

IV Transferències corrents 8.691.314 10.876.205 19.567.519 125,1% 

VI Inversions reals 56.985.216 132.761.239 189.746.455 233,0% 

VII Transferències de capital 518.000 399.118 917.118 77,0% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 6.808.437 0 6.808.437 0,0% 

Total despeses 344.626.900 173.027.697 517.654.597 50,2% 

Quadre 2 

Cal mencionar que, de l’import total de modificacions, 123.973.166 euros 
corresponen a la incorporació de l’exercici de 2012 de romanents de 
tresoreria afectats de 2011. Import reflectit en els drets reconeguts en el 
capítol 8 de la liquidació del pressupost d’ingressos. Aquest import 
representa el 71,6% de les modificacions tramitades en l’exercici. 

La resta del romanent total de 2011, per import de 25.767.550 euros, va 
ser reservada per atendre cancel·lacions del saldo disposat de la pòlissa 
de crèdit. En la mesura en què no es van produir en 2012 no ha sigut 
necessària la incorporació d’aquesta resta del romanent. 

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

   



Universitat de València. Exercici de 2012 

36 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pen. 
cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Taxes i altres ingr. 66.679.759 74.819.149 66.737.744 8.081.405 112,2% 89,2% 

Transf. corrents 281.663.115 272.132.479 209.911.092 62.221.387 96,6% 77,1% 

Ingr. patrimonials 895.683 1.160.031 991.955 168.076 129,5% 85,5% 

Alien. inversions 10.000 35.300 300 35.000 353,0% 0,8% 

Transf. de capital 42.567.765 37.933.076 24.847.596 13.085.480 89,1% 65,5% 

Actius financers 123.973.166 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 1.865.109 19.554.671 19.554.671 0 1048,4% 100,0%

TOTAL 517.654.597 405.634.706 322.043.358 83.591.348 78,4% 79,4% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici 2012 puja a 517.654.597 
euros, amb una reducció del 2% respecte de l’exercici anterior. Els drets 
reconeguts per 405.634.706 euros han decrescut en un 6,6%. Del total de 
drets reconeguts s’ha cobrat un 79,4%. 

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 apujat al 
103%, 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. 

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

definitius  
Obligac. 

reconegudes
Pagaments 

líquids 
Obl. pend. 
pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Desp. personal 216.097.805 201.042.384 193.611.491 7.430.893 93,0% 96,3% 

Desp. funcionam. 71.610.027 55.736.418 36.765.297 18.971.121 77,8% 66,0% 

Desp. financeres 12.907.236 12.906.992 11.024.127 1.882.865 100,0% 85,4% 

Transf. corrents 19.567.519 14.096.355 10.567.629 3.528.726 72,0% 75,0% 

Inversions reals 189.746.455 82.151.388 60.913.398 21.237.990 43,3% 74,1% 

Transf. de capital 917.118 901.000 867.665 33.335 98,2% 96,3% 

Actius financers 0 0 0 0 - - 

Passius financers 6.808.437 6.067.253 6.067.253 0 89,1% 100,0%

TOTAL 517.654.597 372.901.790 319.816.860 53.084.930 72,0% 85,8% 

Quadre 4 

Del pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2012 se n’han 
reconegut obligacions per import de 372.901.790 euros, que han 
decrescut un 3,5% en relació amb les de l’any anterior. Els pagaments 
han arribat al 85,8% de les obligacions. 

En el quadre següent mostrem, amb les xifres expressades en euros, el 
càlcul del resultat pressupostari de l’exercici de 2012, juntament amb les 
xifres de 2011 i la variació entre tots dos exercicis. 

CONCEPTES 2012 2011 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 386.080.035 403.069.000 (4,2%) 

(-)  Obligacions reconegudes operac. no financeres 366.834.537 380.351.119 (3,6%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 19.245.498 22.717.881 (15,3%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 13.487.418 25.123.732 (46,3%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  32.732.916 47.841.613 (31,6%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria  0 0 - 

Desviacions de finançament positives (39.771.856) (51.316.281) 22,5% 

Desviacions de finançament negatives 24.119.233 22.536.208 7,0% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  17.080.293 19.061.540 (10,4%) 

Quadre 5 
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En l’anàlisi de les dades aplegades en el quadre anterior cal destacar que 
el resultat pressupostari de l’exercici de 2012 ha sigut un 15,3% inferior al 
de l’exercici anterior i que el saldo pressupostari s’ha reduït en un 31,6%. 
Després dels ajusts per al càlcul del superàvit o dèficit de finançament, 
observem que en l’exercici de 2012 s’obté un superàvit de 17.080.293 
euros. 

Tot seguit reflectim l’estat del romanent de tresoreria 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: 

2012 2011 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 219.859.596 211.720.750 3,8% 

 (+) Del pressupost corrent 83.591.348 68.745.746 21,6% 

 (+) De pressupostos tancats 137.686.139 157.617.492 (12,6%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 4.526.376 3.832.971 18,1% 

 (-) De cobrament dubtós 2.230.758 1.990.373 12,1% 

 (-) Cobraments realitzats pend. aplicac. definit. 3.713.509 16.485.086 (77,5%) 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 70.682.060 63.363.389 11,6% 

 (+) Del pressupost corrent 53.084.930 53.715.817 (1,2%) 

 (+) De pressupostos tancats 7.845 28.412 (72,4%) 

 (+) Per devolució ingressos 0 0 - 

 (+) D’operacions no pressupostàries 17.823.710 10.003.355 78,2% 

 (-) Pagaments realitzats pend. aplicac. Definit. 234.425 384.195 (39,0%) 

3. (+) FONS LÍQUIDS 5.900.288 1.383.355 326,5% 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 155.077.824 149.740.716 3,6% 

I Romanent de tresoreria afectat  155.077.824 149.740.716 3,6% 

II Romanent de tresoreria no afectat 0 0 - 

Quadre 6 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria total 
s’ha incrementat en un 3,6% respecte de l’exercici de 2011. Igual com en 
l’exercici anterior, la totalitat del romanent de l’exercici de 2012 es troba 
afectat. 

Per tal d’interpretar adequadament el romanent de tresoreria cal 
mencionar que l’import de drets pendents de cobrament de pressupostos 
tancats està sobrevalorat tal com es descriu en els apartats següents. 
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L’estat d’execució de pressupostos tancats a 31 de desembre de 2012, 
relatiu a ingressos i despeses, que presenta la UV en els seus comptes 
anuals és el següent:  

Drets pendents de cobrament 

Saldo Inicial Situació en 2012 

   Ajusts            Definitiu          Cobrat                Pendent 

226.363.238 (27.203.992) 199.159.246 61.473.107 137.386.139

Obligacions pendents de pagament  

Saldo inicial Situació en 2012 

          Ajusts             Definitiu        Pagat                   Pendent

53.744.229 (48.569) 53.659.660 53.687.815 7.845

Quadre 7 

En relació amb els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, 
125.080.553 euros corresponen a compromisos de transferències corrents 
de la Generalitat, que haurien de ser anul·lats com a drets pressupostaris 
mentre el deutor no reconega la corresponent obligació. L’origen 
d’aquests compromisos s’emmarca en el Pla Plurianual de Finançament 
del Sistema Públic Universitari Valencià. El 28 de maig de 2008 es 
formalitza el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i les 
universitats públiques per al finançament de despeses corrents i 
d’inversió. Com a conseqüència de la modificació de l’esmentat conveni, 
es va acordar posposar el cobrament de les anualitats de 2011 i 2012, i 
distribuir-les entre els deu anys següents, tal com indiquem en els 
apartats 3.1 i 5.5 de la introducció d’aquest Informe d’universitats 
públiques. 

L’esmentat conveni establia aportacions de la Generalitat per atendre 
despeses corrents per un total de 245.971.483 euros distribuïts en catorze 
anualitats. Així mateix establia aportacions de capital per una suma de 
38.250.000 euros distribuïts en cinc anualitats. 

A 31 de desembre de 2008, la UV tenia comptabilitzats drets reconeguts 
en el capítol quart de transferències corrents per import de 195.597.877 
euros, derivats del plan de finançament anterior i de l’esmentat conveni 
de 2008. No va registrar drets en el capítol seté de transferències de 
capital. En 2009 i 2010 va cobrar anualitats per un import conjunt de 
16.911.374 euros. 

La Universitat, seguint les indicacions dels auditors de l’IGG i de la 
Sindicatura de Comptes, va realitzar una anul·lació parcial de drets 
d’aquesta naturalesa per import de 26.802.975 euros en l’exercici de 2011. 
Seguint el mateix criteri, en 2012 ha realitzat una altra anul·lació parcial 
d’aquests drets per igual import. De manera que, segons la UV, resulta 
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un saldo de drets pendents de cobrament pel conveni de 2008 en el 
capítol 4 de tancats que suma 125.080.553 euros. 

La Universitat manifesta que manté aquests imports en el romanent de 
tresoreria perquè provenen de subvencions nominatives que es deriven 
de l’aplicació del Pla Plurianual de Finançament previstes en successives 
lleis de pressupostos incloses en els pressupostos propis, prèviament 
informats favorablement per la Generalitat i aprovats pels diferents 
òrgans de govern de la Universitat que han servit per donar cobertura a 
despesa universitària ja realitzada, i que ha anul·lat parcialment per una 
quantia que s’estima que no dificultarà el funcionament normal del 
serveis i de l’activitat investigadora de la Universitat. 

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 a 2012. 

En aquest sentit, la Universitat informa en fase d’al·legacions que 
sol·licitarà en breu la factorització prevista en la normativa citada en el 
paràgraf anterior. 

Tanmateix, la no aplicació del que preveu el paràgraf anterior podria 
provocar que la Universitat es veiés obligada a complir el que disposa 
l’apartat 5 de l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

En següent quadre mostrem el balanç de la UV 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 784.585.810 826.056.104 (5,0%) 

Inversions destinades a l’ús general 0 0 - 

Immobilitzacions immaterials 11.816.470 11.713.236 0,9% 

Immobilitzacions materials 632.293.826 647.328.727 (2,3%) 

Inversions gestionades 0 0 - 

Inversions financeres 140.475.514 167.014.141 (15,9%) 

DESPESES A DISTR. EN DIVERSOS EXERCICIS 2.192.015 3.322.841 (34,0%) 

ACTIU CIRCULANT 315.340.918 242.715.549 29,9% 

Existències 0 0 - 

Deutors 256.011.457 235.972.859 8,5% 

Inversions financeres temporals 53.429.173 5.359.335 896,9% 

Tresoreria 5.900.288 1.383.355 326,5% 

Ajusts per periodificació 0 0 - 

Total actiu 1.102.118.743 1.072.094.494 2,8% 

  
PASSIU 2012 2011 Variació 

FONS PROPIS 534.097.385 527.703.225 1,2% 

Patrimoni 523.627.294 493.335.182 6,1% 

Reserves 0 0 - 

Resultats exercicis anteriors 0 0 - 

Resultats de l’exercici 10.470.091 34.368.043 (69,5%) 

INGRESSOS DIF. PER COMPROM DE FINANC. 138.703.450 158.255.786 (12,4%) 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES  19.625.485 35.655.501 (45,0%) 

CREDITORS A LLARG TERMINI  141.651.484 181.455.537 (21,9%) 

Emissions d’obligacions i altres valors  45.075.908 93.156.876 (51,6%) 

D’altres deutes a llarg termini 96.575.576 88.298.661 9,4% 

CREDITORS A CURT TERMINI  268.040.939 169.024.445 58,6% 

Emissions d’obligacions i altres valors  48.328.355 247.386 19435,6% 

Deutes amb entitats de crèdit 48.364.200 32.090.404 50,7% 

 Creditors 80.360.639 97.629.725 (17,7%) 

Ajusts per periodificació 90.987.745 39.056.930 133,0% 

PROVISIONS RISCS I DESPESES C/T 0 0 - 

Total passiu 1.102.118.743 1.072.094.494 2,8% 

Quadre 8 
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Com es pot apreciar en el quadre anterior, el balanç s’ha incrementat en 
un 2,8% respecte a l’exercici de 2011. Pràcticament totes les partides de 
l’immobilitzat han disminuït, però totes les de l’actiu circulant s’han 
incrementat. Hi destaquen, en termes absoluts, els augments registrats 
en “Inversions financeres” i “Deutors”. Pel que fa al passiu, cal ressenyar 
l’augment significatiu de l’epígraf de “Creditors a curt termini” en un 
58,6% respecte a l’exercici anterior. Dins d’aquest epígraf els increments 
majors s’han produït en les partides d’”Obligacions i bons a curt termini” 
pels venciments en 2013 de les emeses en 1998 i en la d’”Ajusts per 
periodificació per ingressos anticipats” relacionats amb despeses amb 
finançament afectat. 

Conformement al que s’indica 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, menys els creditors a curt termini, 
per un import de 47.299.979 euros, es troba sobrevalorat en la xifra de 125 
milions d’euros, de manera que resultaria negatiu en la xifra de 77,7 
milions d’euros. 

La Universitat ha reclassificat en el balanç de 2012 l’import de l’anul·lació 
de drets comentada en l’apartat anterior, per 26.802.975 euros, com a 
deute a llarg termini de caràcter no pressupostari. 

Això no obstant, encara s’inclouen en el circulant com a deutors 
pressupostaris els 125 milions d’euros esmentats, que també haurien 
d’haver sigut reclassificats a deute a llarg termini en l’actiu no corrent, 
en coherència amb el que hem explicat abans, atés que se n’ha ajornat el 
cobrament i atesa la naturalesa de crèdits no pressupostaris d’aquests 
compromisos. 

Aquest import hauria de figurar sota l’epígraf que podria denominar-se 
“Deutors i d’altres comptes per a cobrar a llarg termini”. 

En el següent quadre mostrem el compte del resultat econòmic i 
patrimonial de la Universitat en l’exercici 2012, juntament amb les xifres 
de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, en euros: 
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DESPESES 2012 2011 Variació 
REDUC. EXISTÈNCIAS PROD. TERM. I CURS 0 0 - 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 340.084.406 347.037.883 (2,0%) 

Despeses de personal 223.391.554 230.639.099 (3,1%) 

Prestacions socials 494 494 0,0% 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 25.861.369 25.100.825 3,0% 

Variació de provisions de tràfic 240.384 211.780 13,5% 

D’altres despeses de gestió 79.247.352 80.358.649 (1,4%) 

Despeses financeres i assimilables  11.343.253 10.727.036 5,7% 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 14.989.355 15.510.890 (3,4%) 

Transferències corrents 14.089.437 13.090.116 7,6% 

Transferències de capital 899.918 2.420.774 (62,8%) 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES  32.389.368 8.160.617 296,9% 

Pèrdues procedents d’immobilitzat 308.084 711.653 (56,7%) 

Despeses extraordinàries 288.835 6.366.886 (95,5%) 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis 31.792.449 1.082.078 2838,1% 

Total despeses 387.463.129 370.709.390 4,5% 
 

INGRESSOS 2012 2011 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 67.666.450 52.583.325 28,7% 

Ingressos tributaris 49.309.288 34.409.843 43,3% 

Prestacions de serveis i vendes  18.357.162 18.173.482 1,0% 

ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 13.077.509 13.782.352 (5,1%) 

Reintegraments 3.188.573 9.841.750 (67,6%) 

D’altres ingressos de gestió 9.885.903 3.888.749 154,2% 

Ingressos financers i assimilats  3.033 51.853 (94,2%) 

TRANSFERÈNCIAS I SUBVENCIONS 312.468.826 336.189.072 (7,1%) 

Transferències corrents 250.918.091 270.978.797 (7,4%) 

Subvencions corrents 21.172.743 20.776.651 1,9% 

Subvenciones de capital 40.377.992 44.433.624 (9,1%) 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 4.720.435 2.522.683 87,1% 

Beneficis procedents d’immobilitzat 54.869 556.673 (90,1%) 

Ingressos extraordinaris 35.300 7.203 390,1% 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 4.630.266 1.958.807 136,4% 

Total ingressos 397.933.220 405.077.433 (1,8%) 

ESTALVI (DESESTALVI) 10.470.091 34.368.043 (69,5%) 

Quadre 9 
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La Universitat destaca en el seu compte del resultat econòmic i 
patrimonial que l’estalvi de 10.470.091 euros s’ha de minorar en 5.334.789 
euros de transferències de capital per a l’amortització de préstecs. 

Les dades aplegades en el quadre anterior permeten ressaltar que el 
conjunt de les despeses s’ha incrementat en un 4,5% respecte al de 
l’exercici de 2011, i els ingressos s’han reduït en un 1,8%. L’estalvi 
obtingut en l’exercici de 2012 ha sigut d’un 69,5% inferior al que es va 
obtenir l’any anterior. 

Pel que fa a les despeses, les de gestió ordinària han disminuït en un 2%. 
Hi destaca la reducció de 7.247.546 euros en despeses de personal, el que 
representa un decrement del 3,1% respecte a 2011. S’ha produït, però, un 
increment molt significatiu en les despeses i pèrdues d’altres exercicis 
que, en termes absoluts, puja a 30.710.371 euros, el que implica que 
s’han multiplicat per trenta els de l’exercici anterior. Això és degut al 
canvi de criteri aconsellat pels auditors de l’IGG i aplicat en 2012 per la 
Universitat pel que fa al registre d’ingressos i despeses afectats a 
projectes d’investigació i a les compensacions de taxes, segons el criteri 
de meritació.  

Pel que fa als ingressos, els de gestió ordinària han augmentat en un 
28,7% a causa de l’increment dels ingressos tributaris, superiors en un 
43,3% als de 2011. Els ingressos per transferències i subvencions, però, 
s’han reduït molt significativament en un 7,1% i 23.720.247 euros en 
termes absoluts, respecte als de l’exercici anterior. 

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

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

La informació contractual corresponent a l’exercici de 2013 s’ha 
presentat 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 que s’ha 
realitzat, tant en la revisió financera com en la que es refereix al 
compliment de la legalitat. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, tot seguit 
s’apleguen una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquen 
aquelles que han sigut ateses per la Universitat. 
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Mitjançant escrits del síndic major de comptes, de dates 15 de maig i 9 de 
setembre de 2013, es va sol·licitar al rector de la Universitat que 
comuniqués 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 de 2011. 

En aquest context, s’ha rebut escrit de resposta amb data 28 de 
novembre de 2013, del rector de la Universitat, en què s’apleguen les 
mesures adoptades o en curs d’adopció, en relació amb les incidències i 
recomanacions assenyalades en l’informe de l’exercici anterior. 

a) La universitat ha implantat les següents recomanacions aplegades 
en l’informe de 2011: 

a.1) La Universitat ha remés en la Intervenció General, per a la 
seua rendició a la Sindicatura de Comptes, els seus comptes 
anuals i els de totes les seues entitats dependents, entre les 
quals els de la Fundació General de la Universitat de València, 
en compliment de l’article 84 de la LOU. 

a.2)  En relació amb les fundacions en què participa la Universitat, 
ha sigut analitzat el grau de participació que hi té, considerant 
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 li corresponga. 

a.3)  La Universitat comptabilitza com a despesa de l’exercici i no 
com una inversió permanent les aportacions a les fundacions 
en què té participació. 

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

b.1) La Universitat ha de classificar en el balanç la totalitat dels 
actius entre curt i llarg termini, i atendre el termini previst per 
al venciment. 

b.2) Recomanem que s’analitze la implantació d’una eina 
informàtica integrada en la comptabilitat que permeta 
gestionar adequadament les despeses amb finançament 
afectat i fer el 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 calga 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. 
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b.4) La memòria dels comptes anuals de la Universitat ha d’aplegar 
tota la informació que exigeix el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat, que haurà d’incloure els següents 
estats: quadre de finançament, estat de flux net de tresoreria, 
romanents de crèdit, convenis, aplicació del romanent de 
tresoreria i despeses amb finançament afectat. 

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 liquidació del pressupost s’ha de remetre a la Conselleria 
competent en matèria d’universitats, segons prescriu la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. 

c.2) La Universitat ha d’esmentar expressament en els comptes 
anuals el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera amb informació 
suficient que permeta verificar-la. 


