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1 OBJECTIUS 

La fiscalització efectuada a la Universitat d’Alacant (UA o la Universitat) 
ha tingut per objecte el control formal dels comptes anuals de l’exercici 
de 2014. 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat ha posat de manifest les següents limitacions i erros o 
incompliments de principis i normes comptables. 

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

- Manca d’evidència que permeta comprovar la xifra dels crèdits 
gastats finançats amb romanent de tresoreria per al càlcul del 
superàvit o dèficit de finançament. 

- El càlcul del romanent de tresoreria afectat està sobrevalorat; 
només 37 milions d’euros es troben realment afectats. 

- La periodificació dels seus ingressos per matrícula no es realitza 
correctament. 

- No s’han periodificat, com a ingressos anticipats, els ingressos 
derivats de projectes, la meritació dels quals correpon a exercicis 
futurs. 

- Insuficient provisió de saldos de cobrament dubtós. 

- Sobrevaloració del romanent de tresoreria i del epígraf de “Deutors 
pressupostaris” i infravaloració dels “Deutors no pressupostaris a 
llarg termini”, conseqüència del Conveni de maig de 2008. 

- Errors i omissions d’informació en el contingut dels comptes anuals 
d’acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat. 

A més a més, l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de 
la Generalitat crida l’atenció respecte a dues notes de la memòria que 
han sigut objecte, també, de seguiment amb l’abast assenyalat. La 
primera està relacionada amb el registre comptable de la modificació de 
30 de desembre de 2014 del Conveni de maig de 2008 subscrit amb la 
Conselleria d’Educació, per import inferior al pendent de cobrament. La 
segona es refereix a les quantitats que deu la Generalitat pels plans 
d’inversió que estan pendents de registre en l’actiu del balanç. 

En l’Informe de fiscalització recollim les mesures que ha d’adoptar la 
Universitat a fi de millorar la seua gestió econòmica i financera en 
exercicis futurs, alhora que ressenyem, en el seu cas, les infraccions o 
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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 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 1.2 de la introducció 
d’aquest Informe 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 1.3 de la introducció a aquest Informe 
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 2014, 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 de 
les obligacions emeses per la Universitat, derivades dels plans 
d’inversions. L’import d’aquest dret puja, a 31 de desembre de 2014, a 
63.106.271 euros, en la seua totalitat a llarg termini. 

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, que va ser modificat el 10 d’octubre de 2011 i el 30 de 
desembre de 2014, segons analitzem en l’apartat 4.9 de la introducció a 
aquest Informe. Com a conseqüència del citat conveni, la Universitat té 
reconeguts drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors per import 
de 31.998.579 euros que han d’anul·lar-se i reclassificar-se a llarg termini; 
per tant, el romanent de tresoreria i els deutors pressupostaris es troben 
sobrevalorats en la dita quantitat; i els deutors a llarg termini, 
infravalorats en el dit import. 
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D’altra banda, els apartats 4 i 6 d’aquest Informe recullen 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, s’ha posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, el següent incompliment significatiu de la normativa 
aplicable a la formalització de la documentació econòmica i financera de 
la Universitat: 

- La Universitat no ha retut els comptes anuals de les entitats que en 
depenen i per tant ha incomplit l’article 84 de la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, com indica l’apartat 4.1 
de l’Informe. 

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 2014, 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 van ser aprovats pel Consell Social en data 29 d’abril 
de 2015, previ Acord del Consell de Govern de la Universitat de 27 d’abril 
i van ser remesos el 30 d’abril de 2015 a la Intervenció General de la 
Generalitat. Els comptes de les entitats que en depenen no han sigut 
remesos a la Intervenció General de la Generalitat, encara que han sigut 
facilitats a aquesta Institució per part de la Universitat, juntament amb 
els seus informes d’auditoria emesos per una empresa privada. 

Els comptes de la Universitat van ser retuts en la Sindicatura de Comptes 
per la Intervenció General de la Generalitat en data 30 de juny de 2014, 
íntegrament en format electrònic. 
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Els informes d’auditoria financera, de compliment i operativa van ser 
presentats el dia 29 de juliol de 2015. S’adjunta l’informe d’auditoria, 
amb dues limitacions a l’abast i sis 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 6/2013, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2014. 

La Intervenció General de la Generalitat únicament va retre a la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de les entitats dependents 
Fundació General Universitat d’Alacant i la del Centre Superior 
d’Idiomes, SA, així com l’informe d’auditoria d’aquesta última, en data 
11 de setembre de 2015, però no la de la Fundació Universitària 
d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia, ni la del Taller Digital 
d’Establiments de Textos Literaris i Científics ni la de la Fundació Parc 
Científic d’Alacant. 

La liquidació del pressupost de 2014, juntament amb la resta d’estats 
dels comptes anuals de la Universitat i de les entitats que en depenen, va 
ser remesa a la conselleria competent en matèria d’universitats el 30 
d’abril de 2015 d’acord amb el que preveu l’article 15.1 de la Llei 6/2013, 
de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014. 

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: les despeses amb 
finançament afectat, estat de flux net de tresoreria, creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost, acomptes de tresoreria, 
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, procés de 
gestió d’ingressos, la conciliació del resultat econòmic i patrimonial 
i el saldo pressupostari. 

- D’altra banda la informació és insuficient en els estats següents: 
execució dels projectes d’inversió, crèdits a llarg termini, passius a 
curt termini, transferències i subvencions concedides i rebudes. 

- La Universitat no realitza una classificació funcional per programes 
de les despeses pressupostàries. 

- El pressupost de l’exercici de 2014 no incorpora informació suficient 
i adequada que permeta relacionar el saldo que resulta dels 
ingressos i de les despeses del pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament i s’incompleix així el que estableix 
l’article 14 de la Llei 6/2013, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2014. 
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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. 

4.2 Conveni de modificació del Conveni subscrit el maig de 2008 per al 
finançament de despeses corrents i d’inversió 

La modificació subscrita el 30 de desembre de 2014 del Conveni de maig 
de 2008, modificat l’octubre de 2011, ha representat l’assumpció per part 
de la Generalitat de deutes de la Universitat per import de 40.925.018 
euros, l’assumpció per part de la Generalitat de la càrrega financera dels 
programes d’inversió per import d’1.951.581 euros i l’extinció de part de 
la repercussió financera de l’ajornament per import de 2.284.268 euros, 
que puja, el total de la modificació, a 45.160.867 euros amb el detall 
assenyalat en l’apartat 4.9 de la Introducció de l’Informe. 

La modificació de desembre de 2014 de l’esmentat Conveni comporta, a 
més a més, la reprogramació dels pagaments pendents per part de la 
Generalitat per despesa corrent, per import de 88.378.447 euros, en 
anualitats des de 2016 a 2022 i la reprogramació de pagaments per al 
finançament d’infraestructures, per import de 8.950.677 euros, en 
anualitats des de 2015 a 2017. 

El detall dels venciments anuals de cadascuna d’aquestes línies i del 
total finançat és el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Anualidtat 
Despeses 
corrents 

Despeses 
d’inversió 

Total 

2015   2.500.000 2.500.000 

2016 5.354.443 5.000.000 10.354.443 

2017 12.664.964 1.450.677 14.115.641 

2018 12.477.216 12.477.216 

2019 11.657.916 11.657.916 

2020 13.300.896 13.300.896 

2021 15.422.714 15.422.714 

2022 17.500.298 17.500.298 

TOTAL 88.378.447 8.950.677 97.329.124 

Quadre 1 

La Universitat té comptabilitzat en l’actiu del balanç dins de l’epígraf 
“Inversió financera permanent” un total de 13.019.436 euros per despesa 
corrent. A més a més, té reconeguts drets pendents de cobrament 
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d’exercicis anteriors per import de 31.998.578 euros, que han d’anul·lar-
se i classificar-se en funció del seu venciment a curt o llarg termini. 

Cal observar que la diferència entre l’import comptabilitzat en el balanç 
de la Universitat per despesa corrent, 45.018.014 euros, i el citat conveni, 
88.378.447 euros, que puja a 43.360.433 euros, no ha sigut 
comptabilitzada per la Universitat en el balanç amb un criteri de 
prudència, segons informació de la nota 5.3 de la memòria dels comptes 
anuals. 

5. COMUNICACIONS D’INFORMACIÓ DE CONTRACTES 

La Universitat ha remés a la Sindicatura informació de l’exercici de 2014 
sobre els contractes que superen els llindars assenyalats en l’article 29 
del TRLCSP, informació 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. També s’ha remés la 
relació anual exigida en l’article 3 de la citada Instrucció, tot i que s’ha 
realitzat fora de termini. 

Respecte a la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic a 
què es refereix l’article 333.3 del TRLCSP, també consta que s’hi ha 
complit. 

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, i en destaquem prèviament les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que han sigut ateses per l’Entitat. 

Mitjançant escrit del síndic major de Comptes, de data 16 d’abril de 2015, 
es va sol·licitar al rector de la Universitat que comuniqués a la 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que estava previst 
adoptar-ne en el futur, pel que fa a les recomanacions de l’informe de 
fiscalització de l’exercici de 2013 i als aspectes per a la millora de la 
gestió econòmica administrativa. 

La Universitat, mitjançant escrit de 18 de juny de 2015, 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. 
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a) Durant l’exercici s’han atés les següents recomanacions, 
realitzades en informes anteriors: 

a.1 Els comptes de l’exercici de 2014 s’han elaborat amb la 
nova aplicació comptable a partir de les dades 
introduïdes en el moment que es produeixen. Amb 
aquesta finalitat, recentment s’ha reforçat la unitat de 
comptabilitat amb la incorporació d’un tècnic. 

a.2 La Universitat ha inclòs en els comptes anuals un esment 
exprés sobre el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

a.3 En compliment del que disposa l'Estatut de la 
Universitat, s'ha elaborat una programació de les 
inversions que s'han de realitzar a mitjà i llarg termini 
desglossada en programes anuals. 

b) Es considera convenient mantenir les recomanacions següents 
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 l’elaboració dels comptes anuals, la Universitat ha 
d’ajustar-se al Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat, i incorporar en la memòria dels comptes 
anuals tota la informació exigida per la normativa 
comptable. 

b.3 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 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 6/2013, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que 
s’han posat de manifest en la fiscalització de l’exercici de 2014: 

c.1 La Universitat ha de remetre la relació certificada anual 
dels contractes formalitzats en l’exercici anterior a la 
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Sindicatura de comptes dins del termini establit en 
l’article 3 de la Instrucció relativa a la remissió a la 
Sindicatura de la informació contractual del sector públic 
autonòmic. 

c.2 La Universitat ha de presentar les despeses 
pressupostàries d’acord amb la classificació funcional per 
programes, com estableixen les normes de comptabilitat 
pública. 

c.3 La Universitat ha de posar una major atenció en la 
presentació i confecció de l’estat de romanent de 
tresoreria que presenta en la memòria dels comptes 
anuals, donada la seua rellevància i importància en el 
finançament de determinades modificacions de crèdit. 

c.4 Les entitats dependents, en el capital o fons patrimonial 
de les quals tinga participació majoritària la Universitat, 
queden sotmeses a l’obligació de retre comptes en els 
mateixos terminis i procediments que la pròpia 
Universitat, en virtut del que disposa l’article 84 de la 
LOU. 

 




