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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 
el dia 11 de desembre de 2013, 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 2013.  

Hem fet un seguiment parcial de les qüestions rellevants, que no 
comporten excepció, posades de manifest l’informe d’auditoria realitzat 
per la Intervenció General de la Generalitat, atés el caràcter de control 
formal de la fiscalització realitzada. La primera qüestió es refereix a 
l’endeutament amb entitats financeres, mitjançant pòlisses de crèdit, per 
a afrontar necessitats de tresoreria. La segona tracta de variacions en 
l’aplicació de normes comptables, entre les quals destaca el traspàs de 
l’import pendent de cobrament superior a un any del conveni de 
finançament amb la Generalitat, des de l’epígraf de deutors no 
pressupostaris de l’actiu circulant als deutors no pressupostaris a llarg 
termini de l’immobilitzat. 

L’Informe de fiscalització recull 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 2013, així com l’adequada formalització i presentació 
dels comptes anuals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1  Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 
de l’Informe, no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten o 
puguen afectar de 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, 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, s’han posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, els incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la formalització i presentació de la informació econòmica i financera de 
la Universitat. 

- En l’aprovació i presentació del pressupost de 2013, la Universitat 
no ha complit, en els aspectes significatius, amb els tràmits i 
terminis establits en la normativa d’aplicació, com expliquem en 
l’apartat 4.2. 

- Durant 2013 s’han formalitzat operacions d’endeutament a curt 
termini, l’import disposat de les quals a 31 de desembre pujava a 
97.146.363 euros, sense que la Universitat haja sol·licitat la prèvia 
autorització de l’òrgan competent de la Generalitat per no 
considerar-la necessària, com exposem en l’apartat 4.3. 

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 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, 
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juntament amb l’informe d’auditoria 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 15 d’abril de 2014, 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 25 
d’abril de 2014, juntament amb els comptes de la Fundació Servipoli de la 
Comunitat Valenciana, Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, 
Fundació Agromuseu de Vera de l’UPV, Corporació Universitat 
Politècnica de València, SLU i Fundació CEDAT. 

La liquidació del pressupost de 2013 ha sigut remesa el 23 d’abril de 2014 
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dins del termini establit en 
l’article 15.1 de la Llei 6/2013 de Pressupostos de la Generalitat per a 2014. 

Els comptes de la Universitat han sigut presentats en la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) en data 30 de 
juny de 2014, 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 16.2 
de la Llei 11/2012, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 
2013. 

Així mateix l’IGG ha retut a la Sindicatura, el 30 de juny de 2014 els 
comptes anuals de les esmentades entitats que en depenen. 

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, 
cal concloure que la Universitat ha complit amb els termes legals fixats 
quant a la formulació, aprovació i rendició dels seus comptes anuals. 

El contingut dels comptes anuals de l’UPV s’ajusta al Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCP). Pel que fa al compliment 
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la 
memòria dels comptes anuals no s’inclou una anàlisi sobre la liquidació 
del pressupost de l’exercici de 2013, contràriament al que determina 
l’article 14.2 de la Llei 11/2012, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2013. Només es fa referència al seu compliment per a 
l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2014. 

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 2013 i de 
2012, amb la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 2013/12 

2013 2012 Import % 

III Taxes i d’altres ingressos 71.163.938 75.644.810 (4.480.872) (5,9%) 

IV Transferències corrents 227.314.057 234.440.997 (7.126.940) (3,0%) 

V Ingressos patrimonials 1.029.739 1.185.375 (155.636) (13,1%) 

VI Alienació invers. reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 37.547.532 31.359.280 6.188.252 19,7% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 7.860.852 (7.860.852) (100,0%) 

Total ingressos 337.055.266 350.491.314 (13.436.048) (3,8%) 

I Despeses de personal 173.592.265 180.356.157 (6.763.892) (3,8%) 

II Desp. de funcionament 40.025.858 42.294.140 (2.268.282) (5,4%) 

III Despeses financeres 13.864.999 11.894.447 1.970.552 16,6% 

IV Transferències corrents 5.723.239 8.068.946 (2.345.707) (29,1%) 

VI Inversions reals 95.186.415 99.116.540 (3.930.125) (4,0%) 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 8.662.491 8.761.084 (98.593) (1,1%) 

Total despeses 337.055.266 350.491.314 (13.436.048) (3,8%) 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat va disminuir un 3,8% en l’exercici 
de 2013 respecte al de l’exercici de 2012. Les variacions més 
significatives, en valors absoluts, es van produir en els capítols IV 
“Transferències corrents” i IX “Passius financers” del pressupost 
d’ingressos; així com en el capítol I “Despeses de personal” del 
pressupost de despeses. 

El pressupost de la Universitat per a l’exercici de 2013 va ser informat pel 
Consell de Govern el 25 d’abril de 2013 i va ser aprovat pel Consell Social 
en aquesta mateixa data, amb un retard de quasi quatre mesos des del 
començament de la seua vigència. Va ser publicat en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 30 d’abril de 2013 i remés a la Conselleria de 
Cultura i Educació el 8 d’abril de 2013. Per tant, en l’aprovació i 
presentació del pressupost, la Universitat no ha complit, en els aspectes 
significatius, amb els tràmits i terminis establits en la normativa 
d’aplicació. 
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El següent quadre 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. 71.163.938 1.171.584 72.335.522 1,6% 

IV Transf. corrents 227.314.057 1.099.797 228.413.854 0,5% 

V Ingr. patrimonials 1.029.739 92.399 1.122.138 9,0% 

VI Alienació inversions 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 37.547.532 45.275.908 82.823.440 120,6% 

VIII Actius financers 0 47.736.483 47.736.483 - 

IX Passius financers 0 6.068.366 6.068.366 - 

Total ingressos 337.055.266 101.444.536 438.499.802 30,1% 

I Despeses de personal 173.592.265 (3.891.924) 169.700.341 (2,2%) 

II Desp. funcionament 40.025.858 2.689.716 42.715.574 6,7% 

III Despeses financeres 13.864.999 400.683 14.265.682 2,9% 

IV Transf. corrents 5.723.239 3.111.644 8.834.883 54,4% 

VI Inversions reals 95.186.415 43.935.324 139.121.738 46,2% 

VII Transf. de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 8.780 8.780 - 

IX Passius financers 8.662.491 55.190.314 63.852.805 637,1% 

Total despeses 337.055.266 101.444.536 438.499.802 30,1% 

Quadre 2 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2013 han 
determinat que el pressupost de la Universitat s’haja incrementat en un 
30,1% respecte a l’aprovat inicialment, motiu pel qual el pressupost 
definitiu va pujar a 438.499.802 euros. Les causes fonamentals d’aquest 
increment han sigut l’obtenció de transferències de capital i la 
incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de 
tresoreria. Aquesta incorporació, per import de 47.736.483 euros, 
representa el 47,1% 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 15,9% 
sobre el pressupost inicial. 
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La incorporació del romanent de 2012 al pressupost de 2013 ha sigut 
adequada i coincident amb el corresponent estat de romanent de 
tresoreria de l’exercici fiscalitzat. 

El quadre següent mostra liquidació de l’estat d’ingressos de la 
Universitat, amb les xifres expressades en euros: 

 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobr. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingr. 72.335.522 65.998.284 58.601.106 7.397.178 91,2% 88,8% 

Transf. corrents 228.413.854 214.406.178 168.736.970 45.669.208 93,9% 78,7% 

Ingr. patrimonials 1.122.138 1.447.513 794.118 653.395 129,0% 54,9% 

Alienació inversions 0 100 0 100 - 0,0% 

Transf. de capital 82.823.440 73.062.839 67.642.828 5.420.011 88,2% 92,6% 

Actius financers 47.736.483 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 6.068.366 9.191.710 9.191.700 10 151,5% 100,0% 

TOTAL 438.499.802 364.106.623 304.966.722 59.139.902 83,0% 83,8% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2013 puja a 
438.499.802 euros, amb uns drets reconeguts per import de 364.106.623 
euros i cobraments per 304.966.722 euros; s’hi ha produït un grau 
d’execució del 83,0% i un grau de realització del 83,8%. 

El pressupost definitiu de 2013 ha decrescut en 25,6% respecte al 
definitiu de 2012. 

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 sigut del 
93,2%, sense considerar el capítol VIII “Actius financers” que, com que 
aplega la incorporació del romanent de tresoreria, no pot tenir drets 
reconeguts. 

El quadre següent mostra 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 

Pagam. 
líquids 

Obligac. 
pend. pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 169.700.341 169.700.314 164.863.932 4.836.382 100,0% 97,2% 

Desp. funcionament 42.715.574 37.766.834 31.624.148 6.142.686 88,4% 83,7% 

Despeses financeres 14.265.681 14.211.866 14.211.866 0 99,6% 100,0% 

Transf. corrents 8.834.883 5.610.000 5.578.981 31.018 63,5% 99,4% 

Inversions reals 139.121.738 83.470.133 76.827.640 6.642.493 60,0% 92,0% 

Transf. de capital 0 0 0 0 - - 

Actius financers 8.780 8.780 8.780 0 100,0% 100,0% 

Passius financers 63.852.805 63.782.626 62.688.223 1.094.403 99,9% 98,3% 

TOTAL 438.499.802 374.550.552 355.803.570 18.746.982 85,4% 95,0% 

Quadre 4 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2013 puja a 
438.499.802 euros, dels quals s’han reconegut obligacions per import de 
374.550.552 euros i s’han realitzat pagaments per 355.803.570 euros, que 
determinen sengles graus d’execució i de realització del 85,4% i del 
95,0%, respectivament. 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, el 
resultat pressupostari de l’exercici de 2013, juntament amb les xifres de 
2012 i les variacions entre ambdós exercicis. 

 

CONCEPTES 2013 2012 Variació 

(+) Drets reconeguts operac. no financeres 354.914.914 341.255.403 4,0% 

(-) Obligacions reconegudes operac. no financeres 310.759.146 316.276.190 (1,7%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operac. actius financ. 8.780 2.200 299,1% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 44.146.988 24.977.013 76,8% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (54.590.916) (4.511.047) (1110,2%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (10.443.928) 20.465.966 (151,0%) 

Crèdits gastats financ. amb romanent tresoreria 11.114.187 0 - 

Desviacions de finançament positives (12.261.108) (19.168.468) 36,0% 

Desviacions de finançament negatives 12.441.844 19.494.534 (36,2%) 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  850.995 20.792.032 (95,9%) 

Quadre 5 
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Del quadre anterior cal ressaltar l’increment del resultat pressupostari de 
l’exercici de 2013 en un 76,8 respecte de l’exercici de 2012, mentre que el 
saldo pressupostari ha decrescut en un 151,0%, a causa fonamentalment, 
de la variació neta de passius financers. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2013, juntament amb 
les xifres de l’exercici de 2012 i el càlcul de les variacions, el mostrem tot 
seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 

2013 2012 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 62.291.959 74.855.015 (16,8%) 

 (+) Del pressupost corrent 59.139.902 68.985.735 (14,3%) 

 (+) De pressupostos tancats 5.098.992 6.799.871 (25,0%) 

 (+) D’operacions no pressupostàries 3.251.623 3.564.268 (8,8%) 

 (-) Drets de cobrament dubtós 1.471.487 986.732 49,1% 

 (-) Cobraments realizats pend. d’aplic. definit. 3.727.071 3.508.127 6,2% 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 28.156.214 31.955.622 (11,9%) 

 (+) Del pressupost corrent 18.746.982 19.618.843 (4,4%) 

 (+) De pressupostos tancats 0 0 - 

 (+) D’operacions no pressupostàries 9.413.465 12.341.578 (23,7%) 

 (-) Pagaments realitzats pend. d’aplic. definit. 4.234 4.799 (11,8%) 

3. (+) FONS LÍQUIDS 2.486.550 4.837.090 (48,6%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 36.622.296 47.736.483 (23,3%) 

I Romanent de tresoreria afectat 29.615.563 37.568.813 (21,2%) 

II Romanent de tresoreria no afectat 7.006.733 10.167.670 (31,1%) 

Quadre 6 

El romanent de tresoreria ha disminuït un 23,3% respecte a l’exercici 
anterior. Aquesta variació s’explica en gran part pel decrement en els 
drets pendents de cobrament de l’exercici corrent, en els capítols de 
transferències corrents i de capital, per un total d’11.759.276 euros. 

El 2008 la Conselleria d’Educació va signar amb les universitats públiques 
uns convenis de col·laboració de caràcter plurianual per al finançament 
de despeses corrents i d’inversió, per al període de 2009 a 2022. El 2011 es 
va modificar l’esmentat conveni, i es va ajornar el pagament de les 
anualitats de 2011 i 2012 i es van reajustar les anualitats corresponents a 
la resta del període. L’import total del conveni per a l’UPV es desglossa 
en una subvenció corrent de 212.785.380 euros, amb unes despeses 
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financeres implícites de 32.667.369 euros, i una subvenció de capital de 
35.263.870 euros. 

Durant 2013 s’han meritat unes despeses financeres de 3.926.975 euros. 
A més a més, l’anualitat de la subvenció de capital puja a 7.052.774 
euros. La Universitat ha anul·lat ambdós drets pressupostaris i els ha 
registrat en el compte 444 “Deutors a llarg termini per ajornament i 
fraccionament”. 

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: 

 

Drets pendents de cobrament 

Situació el 2013 

Saldo inicial Ajustos Definitiu Cobrat Pendent 

75.785.606 (185.504) 75.600.102 70.501.110 5.098.992 

Obligacions pendents de pagament 

Situació el 2013 

Saldo inicial Ajustos Definitiu Pagat Pendent 

19.618.843 0 19.618.843 19.618.843 0 

Quadre 7 

Els drets de pressupostos tancats corresponents al conveni de 2008 es 
van regularitzar el 2012, i es van atendre les indicacions dels auditors de 
l’IGG i de la Sindicatura de Comptes, per un import acumulat de 
188.578.787 euros, dels quals 174.473.239 euros corresponien a la 
subvenció corrent, i 14.105.548 euros a la subvenció de capital. 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

Tot seguit mostrem el balanç de la Universitat de l’exercici de 2013, 
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 2013 2012 Variació 

IMMOBILITZAT 923.040.649 1.002.673.687 (7,9%) 

Immobilitzacions immaterials 2.064.147 2.465.485 (16,3%) 

Immobilitzacions materials 682.153.538 691.215.989 (1,3%) 

Inversions financers permanents 133.058 124.278 7,1% 

Deutors i d’altres comptes cobrar a llarg/ter. 238.689.906 308.867.935 (22,7%) 

DESPESES DISTRIBUIR EN DIVERS. EXERC. 0 0 - 

ACTIU CIRCULANT 146.435.832 128.286.406 14,1% 

Existències 803.671 925.903 (13,2%) 

Deutors 143.140.292 122.518.094 16,8% 

Inversions financeres temporals 5.319 5.319 (0,0%) 

Tresoreria 2.486.550 4.837.090 (48,6%) 

Ajustos per periodificació 0 0 - 

Total actiu 1.069.476.481 1.130.960.093 (5,4%) 

 

PASSIU 2013 2012 Variació 

FONS PROPIS 693.091.906 688.231.205 0,7% 

Patrimoni 688.231.205 729.410.440 (5,6%) 

Reserves 0 0 - 

Resultats d’exercicis anteriors 0 0 - 

Resultats de l’exercici 4.860.701 (41.179.235) 111,8% 

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 24.807.022 24.607.462 0,8% 

CREDITORS A LLARG TERMINI 155.466.741 161.712.471 (3,9%) 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 54.091.089 54.091.089 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 101.375.652 107.621.382 (5,8%) 

CREDITORS A CURT TERMINI 196.110.812 256.408.955 (23,5%) 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 148.751 45.328.896 (99,7%) 

Deutes amb entitats de crèdit 97.613.019 101.875.216 (4,2%) 

Creditors 44.042.865 46.790.832 (5,9%) 

Ajustos per periodificació 54.306.178 62.414.011 (13,0%) 

Total passiu 1.069.476.481 1.130.960.093 (5,4%) 

Quadre 8 
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Com es pot apreciar en el quadre anterior, el balanç ha disminuït un 5,4%  
en l’exercici de 2013 respecte al de l’exercici anterior. En l’actiu 
destaquen els decrements produïts en l’epígraf “Deutors i d’altres 
comptes per cobrar a llarg termini” i en el de “Tresoreria”. 

Com indica la memòria dels comptes anuals, el 2013 la Universitat ha 
traspassat a l’”Immobilitzat a llarg termini”, com a “Deutors a llarg 
termini per ajornament i fraccionament”, els imports pendents de 
cobrament amb venciment superior a un any de la Generalitat derivats 
del conveni de finançament formalitzat el 2008 i dels convenis per al 
finançament de plans d’inversions d’exercicis anteriors, classificats el 
2012 en l’actiu circulant del balanç amb la denominació “Deutors no 
pressupostaris a llarg termini” per un import total de 308,8 milions 
d’euros. D’aquesta manera s’esmena l’excepció inclosa en l’informe 
d’auditoria sobre els comptes anuals relatius a l’exercici de 2012. 

S’ha regularitzat la provisió pel pla d’incentivació a la jubilació, en 
prendre com a base per al seu càlcul la data d’ingrés en la Universitat, en 
comptes de la data d’última possessió, cosa que ha comportat el 
reconeixement d’una despesa extraordinària de 2,8 milions d’euros. 

A més a més, s’han traspassat de l’”Immobilitzat en curs” al “Definitiu” 
obres ja concloses per import d’1,6 milions d’euros, i se n’ha fet la 
corresponent amortització, cosa que ha representat una despesa 
comptable pel defecte d’amortització de 0,3 milions d’euros. 

Pel que fa al passiu del balanç, s’han minorat significativament els 
creditors a curt termini pel venciment de les obligacions emeses i també 
per l’epígraf d’”Ajustos per periodificació”. Cal destacar que s’ha passat 
d’unes pèrdues de 41,2 milions d’euros a un resultat positiu de 4,9 
milions d’euros. 

El saldo de 97,7 milions d’euros de “Deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit” correspon a l’import disposat de les pòlisses de crèdit per a 
atendre les tensions de tresoreria produïdes per l’incompliment del 
conveni amb la Generalitat per a finançar les seues despeses corrents i 
d’inversió. Quant a això, la Universitat no ha sol·licitat l’autorització 
prèvia establida en l’article 37 de la Llei 11/2012, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2013, que no considera necessària pels 
motius següents: 

- En el Pla Plurianual de Finançament del Sistema Universitari Públic 
Valencià de 2010-2017, la Generalitat es comprometia a autoritzar 
les operacions de tresoreria necessàries en termes de recurs 
pressupostari i/o liquiditat. 

- La disposició addicional setzena de la Llei 11/2012, de Pressupostos 
de la Generalitat per a 2013, permet que els crèdits reconeguts a 
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favor de les universitats, conseqüència dels convenis subscrits amb 
la Generalitat el 2008, puguen ser objecte de factoring. 

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

 

DESPESES 2013 2012 Variació 

REDUC. EXISTÈNCIE PROD. TERM. I  CURS 122.232 260.864 (53,1%) 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 304.746.956 307.032.140 (0,7%) 

Despeses de personal 197.367.252 192.818.614 2,4% 

Prestacions socials 3.145.386 3.117.247 0,9% 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 33.912.540 34.778.612 (2,5%) 

Variació de provisions de tràfic 484.755 (11.581) 4285,8% 

D’altres despeses de gestió 57.678.446 61.658.488 (6,5%) 

Despeses financeres i assimilables 12.158.578 14.670.760 (17,1%) 

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

Diferències negatives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 13.889.526 13.516.889 2,8% 

Transferències corrents 13.220.786 13.485.460 (2,0%) 

Subvencions corrents 0 0 - 

Transferències de capital 0 0 - 

Subvencions de capital 668.740 31.429 2027,8% 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 3.853.241 44.608.956 (91,4%) 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 64.593 48.924 32,0% 

Pèrdues per operacions d’endeutament 0 0 - 

Despeses extraordinàries 0 0 - 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 3.788.648 44.560.032 (91,5%) 

Total despeses 322.611.955 365.418.849 (11,7%) 
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INGRESSOS 2013 2012 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 74.704.050 59.348.600 25,9% 

Ingressos tributaris 0 0 - 

Prestacions de serveis i vendes 67.228.172 55.544.614 21,0% 

Reintegraments 1.045.627 1.194.180 (12,4%) 

Treballs realitzats per a l’Entitat 0 0 - 

D’altres ingressos de gestió 6.428.127 2.599.895 147,2% 

Ingressos de participacions en capital 0 0 - 

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

Ingressos financers i assimilats 2.124 9.911 (78,6%) 

Diferències positives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 252.768.606 264.882.556 (4,6%) 

Transferències corrents 218.197.624 238.843.417 (8,6%) 

Subvencions corrents 0 0 - 

Transferències de capital 34.570.982 26.039.139 32,8% 

Subvencions de capital 0 0 - 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 0 8.458 (100,0%) 

Beneficis provinents d’immobilitzat 0 8.458 (100,0%) 

Beneficis per operacions d’endeutament 0 0 - 

Ingressos extraordinaris 0 0 - 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 0 0 - 

Total ingressos 327.472.656 324.239.614 (1,0%) 

ESTALVI (DESESLAVI) 4.860.701 (41.179.235) 111,8% 

Quadre 9 

En l’exercici 2013 les despeses han disminuït en un 11,7% respecte a 
l’exercici anterior. Els ingressos també han disminuït, però en menor 
proporció, cosa que ha produït un estalvi de 4.860.701 euros, enfront del 
desestalvi de 41.179.235 euros obtingut el 2012. En aquest context, cal 
destacar les següents dades d’interés: 

- Quasi totes les partides de despesa han decrescut a excepció de les 
despeses de personal, resultat de la inclusió de nou de la paga 
extraordinària de desembre suprimida el 2012. Destaca la reducció 
de quasi 4 milions d’euros en “D’altres despeses de gestió”, un 6,5 % 
menys que el 2011. Les “Despeses financeres” decreixen el 17,1% 
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respecte a l’exercici de 2012, a causa fonamentalment de la nova 
estructura de tipus del mercat financer. No obstant això, la major 
disminució es dóna en les “Despeses i pèrdues d’uns altres 
exercicis” per un import de més de 40 milions d’euros. 

- Pel que fa als ingressos, l’augment en 8,5 milions d’euros en les 
“Transferències de capital” es veu compensat per la disminució en 
les “Transferències corrents” en més de 20 milions d’euros. Destaca 
l’augment de 15 milions d’euros en els ingressos de gestió ordinària, 
provocat per les partides de “Prestacions de serveis i vendes” i de 
“D’altres ingressos de gestió”. 

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

La Universitat ha remés a la Sindicatura, en format paper o 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. 

A més a més, s’ha remés la relació anual de contractes de l’exercici de 
2013, com prescriu l’article 3 de la citada norma, encara que fora del 
termini establit. D’altra banda, cal recomanar que la remissió es faça 
únicament per via telemàtica, tot seguint les instruccions que figuren en 
el lloc d’Internet de la Sindicatura. 

6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present l’Informe hem 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 tal d’evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot 
seguit, i destaquem prèviament les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que han sigut ateses per la Universitat. 

Mitjançant escrit del síndic major de Comptes del dia 23 d’abril de 2014, 
es va sol·licitar al rector de la Universitat que comunicara 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 27 de maig de 2914, ha traslladat les mesures 
adoptades a fi d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de 
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l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atés les següents recomanacions, realitzades 
en informes anteriors: 

a.1 La Universitat, a fi de resoldre l’excepció de l’IGG recollida en 
l’informe de 2012, ha mostrat en el balanç els drets derivats 
del conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació 
formalitzat el maig de 2008, tot atenent el termini previst per 
al seu venciment. 

 Per a resoldre aquesta situació, en l’exercici de 2013 ha 
classificat el compte 444 “Deutors a llarg termini per 
ajornament i fraccionament” en l’epígraf de l’immobilitzat 
“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. 

a.2  La Universitat estima el grau de participació real que posseeix 
en les diverses fundacions en les quals té participació, i 
considera 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 hi corresponga. 

a.3 La liquidació del pressupost de 2013 s’ha remés en termini a la 
Conselleria competent en matèria d’universitats, segons 
prescriu la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 

b) Considerem convenient mantenir la següent recomanació 
proposada en informes d’exercicis anteriors: 

b.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) La següent recomanació es realitza sobre una qüestió que s’ha 
posat de manifest en la fiscalització de l’exercici de 2013: 

c.1  La remissió de la informació contractual ha de realitzar-se 
dins del termini establit i per via telemàtica, tot seguint les 
instruccions que figuren en el lloc d’Internet de la Sindicatura. 


