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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 2014, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió celebrada 
l’11 de desembre de 2013, 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 2013. 

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 als aspectes 
següents: 

- Mancança d’un registre d’inventari conciliat amb el balanç. 

- Mancança de control individualitzat dels projectes i despeses amb 
finançament afectat, que permeta obtenir les desviacions de 
finançament. 

- Mancança de periodificació dels ingressos derivats de projectes 
d’investigació. 

- Incorrecta comptabilització de determinades despeses en el capítol 
V, ”Inversions reals”. 

- Defectes en la periodificació dels seus ingressos per matrícula. 

- Insuficient provisió de saldos de cobrament dubtós. 

- 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. 

L’Informe de fiscalització recull les mesures que ha d’adoptar la 
Universitat a fi de millorar la seua gestió econòmica i financera en 
exercicis futurs, alhora que ressenya, 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. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Pel que fa a 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 
desembre de 2013, 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, s’han posat de manifest les circumstàncies que expressem 
tot seguit, que afecten o poden afectar de forma significativa l’adequació 
dels comptes anuals als principis comptables que hi són d’aplicació. 

La Universitat no ha comptabilitzat en l’actiu del balanç el dret de 
cobrament que té enfront la Generalitat, per les quantitats que aquesta 
va assumir de transferir a la Universitat, per afrontar els venciments dels 
préstecs i obligacions emesos per la Universitat, derivats dels plans 
d’inversions. L’import d’aquest dret puja, a 31 de desembre de 2013, a la 
xifra de 78.465.221 euros, dels quals 76.822.002 euros són a llarg termini i 
1.643.219 euros a curt termini, conformement al que s’indica en l’apartat 
4.3 d’aquest Informe. 

En l’exercici de 2008 la Universitat va subscriure un conveni de 
col·laboració amb la Generalitat, pel qual es liquida el Pla Plurianual de 
finançament. El 10 d’octubre de 2011 es va modificar el dit conveni, 
segons analitzem en l’apartat 4.8 de la introducció a aquest volum 
d’universitats públiques. 

Derivat del dit conveni, la Universitat té registrats un total de 77.159.446 
euros en l’epígraf de “Deutors pressupostaris”. En conseqüència, el 
romanent de tresoreria i els deutors pressupostaris es troben 
sobrevalorats en la dita quantitat. 
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Els apartats 4 i 6 d’aquest Informe recull, 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, s’han posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la formalització i presentació de la informació econòmica i 
financera de la Universitat: 

- La Universitat no ha inclòs en la memòria dels comptes anuals la 
informació referida al compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, contràriament al que 
indica l’article 14.2 de la Llei 11/2012, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2013 i de l’article 81.2 de la LOU. 

- Durant 2013 s’han formalitzat operacions d’endeutament a curt 
termini, l’import disposat del qual a 31 de desembre pujava a 
19.717.000 euros, sense haver sol·licitat la prèvia autorització de 
l’òrgan competent de la Generalitat. 

L’apartat 6 d’aquest Informe recull, d’altra banda, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, tot i que no 
constitueixen un incompliment significatiu de les normes jurídiques que 
hi són d’aplicació, d’acord amb la fiscalització realitzada, han de 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 2013, 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 2013 van ser 
aprovats pel Consell Social en data 16 d’abril de 2014, previ acord del 
Consell de Govern de la Universitat de 14 d’abril i van ser remesos el 29 
d’abril de 2014 a la Intervenció General de la Generalitat. 

Així mateix, el 29 d’abril de 2014 la Universitat va remetre a la 
Intervenció General els comptes anuals de les següents entitats que en 
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depenen: Centre Superior d’Idiomes, Taller Digital d’Establiment de 
Textos Literaris, SA, Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica 
l’Alcúdia, Fundació General de l’UA i Fundació Parc Científic. 

Els comptes de la Universitat van ser presentats en la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat en data 30 de juny 
de 2014, íntegrament en format electrònic, juntament amb l’informe 
d’auditoria, amb quatre limitacions i quatre excepcions, realitzat per la 
Intervenció General de la Generalitat, que és el resultat del control 
financer previst en l’article 16.2 de la Llei 11/2012, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2013. 

En aquesta mateixa data, la Intervenció va retre a la Sindicatura de 
Comptes els comptes anuals de les entitats que depenen de la 
Universitat citades anteriorment, en aplicació de l’article 84 de la LOU. 

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

- 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: 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, passius a curt termini, 
transferències i subvencions concedides, personal i obligacions de 
pressupostos tancats. 

- L’import del deutes a curt termini inclòs en l’apartat de la memòria 
sobre endeutament no coincideix amb el balanç per l’import 
corresponent a les pòlisses de crèdit vigents a 31 de desembre de 
2013. 

Cal observar que no han facilitat el balanç de comprovació de la 
Universitat a causa de què està en fase d’implantació un nou sistema 
informàtic i la Universitat no està utilitzant una eina integrada que 
registre totes les operacions i fets econòmics, cosa que ha comportat una 
limitació a l’abast del treball realitzat. 

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

El quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, 
recull els pressupostos inicials dels exercicis de 2013 i de 2012, així com 
la variació experimentada: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2013/12 

2013 2012 Import % 

III Taxes i d’altres ingressos 38.527.900 29.100.000 
 

9.427.900 32,4% 

IV Transferències corrents 126.708.276 145.599.466 (18.891.190) (13,0%) 

V Ingressos patrimonials 560.000 310.000 250.000 80,6% 

VI Alienació invers. reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 9.644.220 9.348.219 296.001 3,2% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 175.440.396 184.357.685 (8.917.289) (4,8%) 

I Despeses de personal 112.109.684 115.435.630 (3.325.946) (2,9%) 

II Desp. de funcionament 30.234.139 28.108.076 2.126.063 7,6% 

III Despeses financeres 6.847.540 6.929.423 (81.883) (1,2%) 

IV Transferències corrents 3.749.346 3.571.540 177.806 5,0% 

VI Inversions reals 20.458.805 28.277.429 (7.818.624) (27,6%) 

VII Transferències de capital 30.729 25.436 5.293 20,8% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 2.010.152 2.010.151 1 0,0% 

Total despeses 175.440.396 184.357.685 (8.917.289) (4,8%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat es va reduir en l’exercici de 2013 un 
4,8% respecte al de l’exercici de 2012. Les disminucions més 
significatives s’observen en les previsions d’ingressos per transferències 
corrents, així com en els capítols de despesa d’inversions reals i despeses 
de personal. Per contra, els increments més importants es preveuen en 
les dotacions de despeses de funcionament i en les previsions de taxes i 
d’altres ingressos. 

El pressupost de la Universitat per l’exercici de 2013 va ser aprovat pel 
Consell Social el dia 18 de desembre de 2012, previ informe favorable del 
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Consell de Govern de la Universitat, de data 14 de desembre de 2012. El 
pressupost va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
de data 13 de març de 2013. 

La liquidació del pressupost de 2013 va ser remesa a la conselleria 
competent en matèria d’universitats el 17 d’abril de 2014, tal com 
estableix l’article 15 de la Llei 6/2013 de Pressupostos per a 2014. 

El quadre següent recull les modificacions pressupostàries realitzades 
durant l’exercici de 2013, per capítols pressupostaris, així com la variació 
experimentada respecte al pressupost inicial, amb les xifres expressades 
en euros: 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingr. 38.527.900 3.102.291 41.630.191 8,1% 

IV Transf. corrents 126.708.276 85.012 126.793.288 0,1% 

V Ingr. patrimonials 560.000 0 560.000 0,0% 

VI Alienació inversions 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 9.644.220 11.439.765 21.083.985 118,6% 

VIII Actius financers 0 111.052.910 111.052.910 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 175.440.396 125.679.978 301.120.375 71,6% 

I Despeses de personal 112.109.684 2.100.000 114.209.684 1,9% 

II Desp. funcionament 30.234.139 14.369.055 44.603.194 47,5% 

III Despeses financers 6.847.540 0 6.847.540 0,0% 

IV Transf. corrents 3.749.346 1.380.079 5.129.426 36,8% 

VI Inversions reals 20.458.805 84.133.509 104.592.314 411,2% 

VII Transf. de capital 30.729 445.001 475.731 1448,1% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 2.010.152 23.252.334 25.262.486 1156,7% 

Total despeses 175.440.396 125.679.978 301.120.375 71,6% 

Quadre 2 

Cal mencionar que l’import total de modificacions deriva 
fonamentalment de la incorporació de romanents de crèdit finançats 
amb el romanent de tresoreria de 2012, mostrat en els drets reconeguts 
en el capítol 8 de la liquidació del pressupost d’ingressos. 
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El major increment del pressupost de despeses s’ha produït en el capítol 
VI “Inversions reals”, per un import de 84.133.509 euros, que representa 
un percentatge del 411,2% sobre el pressupost inicial d’aquest capítol. 

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

 

INGRESSOS Presupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingr. 41.630.191 35.984.402 32.420.619 3.563.784 86,4% 90,1% 

Transf. corrents 126.793.288 128.441.293 92.389.297 36.051.996 101,3% 71,9% 

Ingr. patrimonials 560.000 777.214 559.561 217.653 138,8% 72,0% 

Alienació inversions 0 0 0 0 - - 

Transf. de capital 21.083.986 21.083.984 18.432.285 2.651.699 100,0% 87,4% 

Actius financers 111.052.910 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 0 19.717.000 19.717.000 0 - 100,0% 

TOTAL 301.120.375 206.003.893 163.518.761 42.485.132 68,4% 79,4% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2013 puja a 
301.120.375 euros, amb un increment del 4,5% respecte a l’exercici 
anterior. Els drets reconeguts per 206.003.893 euros s’han reduït un 3,6%. 
Del total de drets reconeguts se n’ha cobrat un 79,4% 

L’anàlisi de les xifres mostrades en el quadre anterior permet apreciar 
que el grau d’execució de l’estat d’ingressos de la Universitat hauria 
pujat al 108,4%, sense considerar el capítol VIII “Actius financers” que, en 
recollir l’aplicació del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, no 
pot tenir drets reconeguts. 

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

definitius 
Obligac. 

reconegudes 
Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 114.209.684 111.811.401 109.484.623 2.326.779 97,9% 97,9% 

Desp. funcionament 44.603.194 24.943.838 18.406.068 6.537.770 55,9% 73,8% 

Despeses financeres 6.847.540 6.026.357 6.026.357 0 88,0% 100,0% 

Transf. corrents 5.129.426 5.036.156 4.980.885 55.271 98,2% 98,9% 

Inversions reals 104.592.314 28.482.553 25.180.358 3.302.195 27,2% 88,4% 

Transf. de capital 475.731 475.731 475.731 0 100,0% 100,0% 

Actius financers 0 0 0 0 - - 

Passius financers 25.262.486 25.262.485 25.262.485 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 301.120.375 202.038.521 189.816.507 12.222.014 67,1% 94,0% 

Quadre 4 

Del pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2013 s’han 
reconegut obligacions per import de 202.038.521 euros, que han crescut 
un 3,4% respecte a les de l’any anterior. Els pagaments han assolit el 
94,0% de les obligacions. 

El quadre següent recull, en euros, el resultat pressupostari de 2013, 
juntament amb les xifres de 2012 i la variació entre tots dos exercicis: 

 

CONCEPTES 2013 2012 Variació 

(+) Drets reconeguts operac. no financeres 186.286.893 190.437.292 (2,2%) 

(-) Obligacions reconegudes operac. no financeres 176.776.036 176.338.736 0,2% 

(+) Drets reconeguts operac. actius financ. 0 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operac. actius financ. 0 450.000 (100,0%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 9.510.858 13.648.556 (30,3%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (5.545.485) 4.620.600 (220,0%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 3.965.373 18.269.156 (78,3%) 

Crèdits gastats finanç. amb romanent tresoreria 8.876.862 8.239.483 7,7% 

Desviacions de finançament positives (12.422.813) (14.781.555) 16,0% 

Desviacions de finançament negatives 4.140.938 4.927.185 (16,0%) 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  4.560.360 16.654.269 (72,6%) 

Quadre 5 
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El resultat pressupostari de l’exercici de 2013 s’ha minorat en 4.137.698 
euros, respecte al resultat de 2012, a causa, fonamentalment, de la 
disminució de drets reconeguts per operacions no financeres. Una 
vegada efectuats els ajustos convenients, resulta un superàvit de 
finançament de l’exercici per import de 4.560.360 euros. 

Cal observar que les desviacions de finançament no han sigut calculades 
d’acord amb les normes de comptabilitat pública, degut a què la 
Universitat no realitza un seguiment individualitzat de les despeses amb 
finançament afectat. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2013, juntament amb 
les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem tot 
seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 

2013 2012 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 121.430.150 120.097.564 1,1% 

 (+) Del pressupost corrent 42.485.132 39.795.396 6,8% 

 (+) De pressupostos tancats 79.305.213 79.357.371 (0,1%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 2.426.913 3.012.453 (19,4%) 

 (-) Drets de cobrament dubtós (30.000) 0 - 

 (-) Cobraments realitz. pend. d’aplicac. definit. 2.817.107 2.067.656 36,2% 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 16.999.839 11.247.909 51,1% 

 (+) Del pressupost corrent 12.222.014 7.933.273 54,1% 

 (+) De pressupostos tancats 0 0 - 

 (+) Per devolució d’ingressos 0 0 - 

 (+) D’operacions no pressupostàries 4.777.825 3.314.636 44,1% 

 (-) Pagaments realitz. pend. d’aplicac. definitiva 0 0 - 

3. (+) FONS LÍQUIDS 10.576.554 2.338.508 352,3% 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 115.006.866 111.188.163 3,4% 

I Romanent de tresoreria afectat 0 0 - 

II Romanent de tresoreria no afectat 0 0 - 

Quadre 6 

L’estat de romanent de tresoreria facilitat per la Universitat no s’ajusta 
en tots els seus aspectes al model establit en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat. 
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Cal observar que l’import corresponent a l’epígraf de cobrament dubtós 
del romanent de tresoreria, per un import de 30.000 euros, s’ha sumat en 
comptes de restar-se, degut a un error. Conseqüentment, el romanent de 
tresoreria es troba sobrevalorat en 60.000 euros. 

L’estat del romanent de tresoreria recollit en la memòria dels comptes 
anuals no diferencia entre el romanent de tresoreria afectat i el no 
afectat, en la mesura en què no realitza un seguiment de les despeses 
amb finançament afectat. 

Això no obstant, en l’apartat corresponent es distingeix entre romanent 
afectat, romanent de lliure disposició i romanent financer. El quadre 
següent mostra el desglossament del romanent que apareix en la 
memòria dels comptes anuals, amb les xifres expressades en euros. 

 

Descripció 2013 2012 Variació 

Romanent afectat 79.628.397 70.693.239 8.935.158 

Romanent de lliure disposició 15.650.921 17.107.336 -1.456.415 

Romanent financer 19.717.000 23.252.334 -3.535.334 

ROMANENT TOTAL 114.996.318 111.052.910 3.943.408 

Quadre 7 

Com podem observar, hi ha una diferència entre ambdues informacions 
de 10.548 euros. L’import consignat com a romanent financer per 
19.717.000 euros es destina a la cancel·lació d’obligacions financeres. 

Per a l’adequada interpretació del romanent de tresoreria cal considerar 
que els drets pendents de cobrament de pressuposts tancats estan 
sobrevalorats en 77.159.446 euros, a causa dels drets reconeguts 
inadequadament en exercicis anteriors, pels compromisos de 
transferències corrents de la Generalitat relatius al conveni subscrit el 
maig de 2008, conformement indiquem en l’apartat 4.8 de la introducció 
d’aquest Informe. 

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 2013, és el següent, amb les xifres expressades en 
euros: 
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Drets pendents de cobrament 

Situació el 2013 

Saldo inicial Ajustos Definitiu Cobrat Pendent 

119.151.706 (21.963) 119.129.743 39.824.530 79.305.213 

Obligacions pendents de pagament 

Situació el 2013 

Saldo inicial Ajustos Definitiu Pagat Pendent 

7.933.273 0 7.933.273 7.933.273 0 

Quadre 8 

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

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

Segons consta en els comptes anuals a 31 de desembre de 2013 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 de 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 seua 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 2013, juntament amb les xifres de 
l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, en euros: 
  



Universitat d’Alacant. Exercici de 2013 

82 

 

ACTIU 2013 2012 Variació 

IMMOBILITZAT 230.389.393 231.453.567 (0,5%) 

Immobilitzacions immaterials 156.006 111.273 40,2% 

Immobilitzacions materials 217.044.779 217.812.785 (0,4%) 

Inversions financeres 13.188.608 13.529.509 (2,5%) 

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERS. EXERC. 454.157 567.696 (20,0%) 

ACTIU CIRCULANT 134.763.811 124.503.727 8,2% 

Existències 0 0 - 

Deutors 124.187.257 122.165.219 1,7% 

Tresoreria 10.576.554 2.338.508 352,3% 

Ajustos per periodificació 0 0 - 

Total actiu 365.607.361 356.524.990 2,5% 

 

PASSIU 2013 2012 Variació 

FONS PROPIS 234.016.645 225.444.631 3,8% 

Patrimoni 225.444.631 214.427.672 5,1% 

Reserves 0 0 - 

Resultats d’exercicis anteriors 0 0 - 

Resultats de l’exercici 8.572.014 11.016.959 (22,2%) 

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 1.202.848 1.697.640 (29,1%) 

CREDITORS A LLARG TERMINI 80.042.430 82.052.580 (2,4%) 

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

D’altres deutes a llarg termini 16.936.159 18.946.309 (10,6%) 

CREDITORS A CURT TERMINI 50.345.438 47.330.139 6,4% 

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

Deutes amb entitats de crèdit 21.727.151 24.895.553 (12,7%) 

Creditors 19.816.946 13.678.615 44,9% 

Ajustos per periodificació 8.801.342 8.755.971 0,5% 

Total passiu 365.607.361 356.524.990 2,5% 

Quadre 9 
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El fons de maniobra positiu que es dedueix de l’actiu circulant menys els 
creditors a curt termini, per 84.418.373 euros, no mostra la imatge fidel 
d’aquest indicador financer per les raons que expliquem tot seguit. 

L’actiu circulant ha de reduir-se en la part a llarg termini dels 
compromisos de la Generalitat derivats del conveni de 2008, per import 
de 51.120.574 euros. Alhora ha d’incrementar-se en els crèdits a cobrar 
de la Generalitat per atendre l’anualitat de 2014 corresponent al cupó de 
les obligacions i a l’amortització del préstec del BEI, per un import 
d’1.643.219 euros. 

Cal tenir en compte que la Universitat no té registrats en l’immobilitzat 
del balanç els ingressos a rebre a llarg termini de la Generalitat, derivats 
dels plans d’inversions, per un import de 76.822.002 euros. 

L’efecte net d’aquests ajustos donaria com a resultat un fons de 
maniobra aproximat de 34,9 milions d’euros, prou allunyat del que es 
desprèn del balanç presentat per la Universitat. 

El següent quadre mostra el compte del resultat econòmic i patrimonial 
de la Universitat de l’exercici de 2013, juntament amb el de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, amb les xifres expressades en euros: 
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DESPESES 2013 2012 Variació 

REDUC. EXISTÈNCIES PROD. TERM. I EN CURS 0 0 - 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 171.252.707 172.029.367 (0,5%) 

Despeses de personal 121.203.568 118.754.167 2,1% 

Prestacions socials 0 0 - 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 10.134.638 10.683.195 (5,1%) 

Variació de provisions de tràfic 0 0 - 

D’altres despeses de gestió 33.949.761 35.591.444 (4,6%) 

Despeses financeres i assimilables 6.073.839 6.802.051 (10,7%) 

Variació de les provisions d’invers. financeres (109.099) 198.510 (155,0%) 

Diferències negatives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 5.980.510 5.132.620 16,5% 

Transferències corrents 0 0 - 

Subvencions corrents 5.504.779 5.072.706 8,5% 

Transferències de capital 475.731 0 - 

Subvencions de capital 0 59.914 (100,0%) 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 490.042 674.087 (27,3%) 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 18.079 24.578 (26,4%) 

Pèrdues per operacions d’endeutament 0 0 - 

Despeses extraordinàries 0 0 - 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 471.963 649.509 (27,3%) 

Total despeses 177.723.259 177.836.074 (0,1%) 
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INGRESSOS 2013 2012 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 36.761.516 36.356.342 1,1% 

Ingressos tributaris 32.112.003 30.742.746 4,5% 

Prestacions de serveis i vendes 3.216.482 3.862.319 (16,7%) 

Reintegraments 31.635 13.415 135,8% 

Treballs realitzats per a l’Entitat 0 0 - 

D’altres ingressos de gestió 1.389.459 1.726.677 (19,5%) 

Ingressos de participacions en capital 0 0 - 

Ingr. d’altres valors neg. i de crèdits de l’immob. 0 0 - 

Ingressos financers i assimilats 11.938 11.185 6,7% 

Diferències positives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 149.525.277 152.488.691 (1,9%) 

Transferències corrents 0 0 - 

Subvencions corrents 128.441.293 139.365.405 (7,8%) 

Transferències de capital 0 0 - 

Subvencions de capital 21.083.984 13.123.286 60,7% 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 8.480 8.000 6,0% 

Beneficis provinents d’immobilitzat 0 0 - 

Beneficis per operacions d’endeutament 0 0 - 

Ingressos extraordinaris 8.480 8.000 6,0% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 0 0 - 

Total ingressos 186.295.273 188.853.033 (1,4%) 

ESTALVI (DESESTALVI) 8.572.014 11.016.959 (22,2%) 

Quadre 10 

Per tal de presentar el compte de resultat econòmic i patrimonial, la 
Universitat fa servir el model que figura en el Pla General de 
Comptabilitat Pública per als 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 a penes ha disminuït un 0,1%. Les variacions 
més significatives s’han produït en “Despeses de personal”, amb un 
augment de 2.449.401 euros, i la reducció de “D’altres despeses de gestió 
en 1.641.683 euros. 
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Els ingressos han experimentat una reducció global de l’1,4%. 
L’increment en les subvencions de capital no ha pogut compensar la 
disminució en les subvencions corrents rebudes. 

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

La Universitat ha remés a la Sindicatura en format electrònic la 
informació de l’exercici de 2013, i fins al primer trimestre de 2014 sobre 
els contractes que superen els llindars assenyalats en l’article 29 del 
TRLCSP, exigida en l’article 4 de la Instrucció aprovada mitjançant Acord 
de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
relativa a la remissió a aquesta Institució de la informació contractual 
del sector públic autonòmic. 

Podem destacar que no s’ha remés la relació anual de contractes de 
l’exercici de 2013, contràriament al que prescriu l’article 3 de la citada 
norma. 

6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe s’han assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les 
quals els responsables de la Universitat han d’adoptar mesures 
correctores per a evitar que es tornen a produir en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot 
seguit, entre les quals destaquem aquelles que vam efectuar en l’exercici 
anterior i que la Universitat ha atés. 

Mitjançant escrits del síndic major de Comptes, de dates 23 d’abril i 14 
d’octubre de 2014, 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 de 
2012. 

Podem destacar que la Universitat, mitjançant escrit a aquesta 
Sindicatura de Comptes de 4 de novembre de 2014, ha traslladat les 
mesures adoptades a fi d’atendre les incidències assenyalades en 
l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en 
el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atés la següent recomanació, realitzada en 
informes anteriors. 

a.1 En l’exercici de 2010 la Universitat va aprovar un reglament de 
funcionament intern de l’oficina de control pressupostari que 
va entrar en vigor el 2011. D’altra banda, el 2012 es va aprovar 
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un pla d’actuació per a l’exercici de 2013, i el 2014 s’ha 
realitzat una memòria d’activitats. 

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

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

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

b.3 En l’elaboració dels comptes anuals, la Universitat ha 
d’ajustar-se al Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, en especial pel que fa al resultat pressupostari 
romanent de tresoreria i balanç. 

b.4 La Universitat ha de reforçar la secció de comptabilitat per a 
possibilitar una ràpida implementació de la nova aplicació 
comptable, de manera 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. 

 La Universitat manifesta que els comptes anuals de l’exercici 
de 2014 s’elaboraran amb la nova aplicació comptable. 

b.5 La Universitat ha d’incloure en els comptes anuals una menció 
expressa sobre el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, amb informació 
suficient que en permeta la verificació. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que 
s’han posat de manifest en la fiscalització de l’exercici de 2013: 

c.1 La Universitat ha d’incorporar en la memòria dels comptes 
anuals tots els estats exigits per la normativa comptable i 
posar èmfasi en què siguen coherents entre si. 

c.2 S’ha d’incloure en el pressupost de la Universitat informació 
suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant 
dels ingressos i despeses del pressupost amb la seua capacitat 
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o necessitat de finançament, calculada conformement a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes, així, com la 
coherència amb el límit de despesa no financera, segons 
estableix l’article 14.2 de la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2013. 

c.3 La Universitat ha de remetre la relació anual de contractes de 
l’exercici de 2013, com prescriu l’article 3 de la Instrucció 
relativa a la remissió a la Sindicatura de la informació 
contractual del sector públic autonòmic. 

 


