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1.  OBJECTIUS 

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 2014, així com un examen del control intern exercit per la 
Universitat sobre les entitats que en depenen. 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat, tot i que posa de manifest una opinió favorable, crida 
l’atenció respecte a tres notes de la memòria relacionades amb la 
modificació de 30 de desembre de 2014 del conveni de maig de 2008 
subscrit amb la Conselleria d’Educació, per la qual cosa se n’ha fet un 
seguiment parcial, donat el caràcter de control formal de la fiscalització 
realitzada. Les dites tres observacions es refereixen al seu registre 
comptable que ha comportat un reconeixement d’un ingrés diferit de 
49,76 milions d’euros, a l’anul·lació de drets de cobrament d’exercicis 
anteriors que ha significat que el romanent de tresoreria no afectat 
presente un import negatiu, i al nou calendari de cobrament de 
l’esmentat conveni. 

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

2.1 Revisió financera 

Quant 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 indiquem en l’apartat 1.2 de la introducció a 
aquest Informe 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 1.3 de la introducció d’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’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, 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 7 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’ha posat de manifest, durant el període objecte de 
fiscalització, circumstàncies que manifesten un incompliment 
significatiu de la normativa aplicable a la formalització i presentació de 
la informació econòmica i financera de la Universitat. 

En l’apartat 7 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 ser tingudes en compte i posades en pràctica 
per part dels 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 aquesta data. S’adjunten en l’annex d’aquest Informe, 
juntament amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General 
de la Generalitat. 

Els comptes anuals de la Universitat de l’exercici de 2014 van ser 
aprovats pel Consell Social en data 29 d’abril de 2015, previ Acord del 
Consell de Govern de la Universitat de 28 d’abril de 2015 i van ser 
remesos a la Intervenció General de la Generalitat el dia 30 d’abril de 
2015. 

La liquidació del pressupost i la resta d’estats que comprenen els 
comptes anuals van ser remesos el 30 d’abril de 2015 a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport. 
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Els comptes de la Universitat han sigut retuts a la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat en data 30 de juny 
de 2015, íntegrament en format electrònic. 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció, 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 2014, ha sigut remés en data 29 de juliol 
de 2015. 

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 Universitat s’ajusten, en termes generals, al Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCP). Tanmateix, 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, aplicació del romanent de 
tresoreria i despeses amb finançament afectat. 

La Universitat ha publicat en la seua pàgina d’Internet els seus comptes 
anuals i els informes d’auditoria que ha realitzat la Intervenció General 
de la Generalitat. 

4.2 Conveni de modificació al 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, ja modificat l’octubre de 2011, ha comportat l’assumpció per 
part de la Generalitat de deutes de la Universitat per import de 
104.501.997 euros, l’assumpció per part de la Generalitat de la càrrega 
financera dels programes d’inversió per import de 9.452.811 euros i 
l’extinció de part de la repercussió financera de l’ajornament per import 
de 3.779.138 euros. I el total de la modificació puja a 117.733.944 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, 
d’altra banda, la reprogramació dels pagaments pendents de la 
Generalitat per despesa corrent, per import de 114.493.951 euros, en 
anualitats des de 2018 a 2022 i la reprogramació de pagaments per al 
finançament d’infraestructures, per import de 13.000.000 d’euros, en 
anualitats des de 2015 a 2017. 

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

Despeses 
d’inversió 

Total 

2015 0 1.300.000 1.300.000 

2016 0 7.200.000 7.200.000 

2017 0 4.500.000 4.500.000 

2018 15.354.764 0 15.354.764 

2019 18.648.057 0 18.648.057 

2020 22.709.447 0 22.709.447 

2021 26.937.282 0 26.937.282 

2022 30.844.401 0 30.844.400 

TOTAL 114.493.951 13.000.000 127.493.950 

Quadre 1 

La Universitat té comptabilitzat en l’actiu del balanç, dins de l’epígraf 
“Inversió financera permanent”, l’import total per despesa corrent del 
Conveni que puja a 114.493.951 euros. Això ha comportat que en 
l’exercici de 2014 es comptabilitze en l’actiu un total de 49.762.256 euros i 
la seua contrapartida és el compte 130 “Ingressos diferits derivats de 
compromisos de finançament” del passiu del balanç. 

5. CONTROL INTERN DE LES ENTITATS QUE EN DEPENEN 

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 al que preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2015, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes, es va acordar realitzar 
un examen del control intern exercit per la Universitat sobre les entitats 
que en depenen. 

Per a la realització del treball es va sol·licitar a la Universitat una relació 
certificada sobre les entitats que en depenen i d’aquelles altres en les 
quals tinguera algun tipus de participació. 

A aquests efectes, la condició de dependència havia d’entendre’s com 
aquella en la qual la Universitat exerceix una posició dominant, no 
només en un sentit estricte de participació en més del 50% en el capital o 
dotació fundacional, sinó també atenent uns altres criteris com ara el 
control en la presa de decisions a través de la majoria en el nombre de 
representants en consells d’administracions, nombre de patrons en les 
fundacions o nombre de vots. 
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La classificació havia d’atendre criteris SEC 2010, per la qual cosa la 
rellevància no havia de ser la dada exclusivament jurídica de la 
pertinença o propietat, sinó l’origen majoritàriament públic i no de 
mercat del finançament de les entitats analitzades. 

La Universitat, amb data 10 de novembre de 2015 va remetre un certificat 
en el qual es relacionaven les entitats en què la Universitat tenia 
participació. Aquestes entitats són les que detallem tot seguit: 

 

ENS DEPENDENT 
 

Participació 
Nombre de 
patrons 
UV/Total 

Centre d'Idiomes de la Universitat de València, SL 100% n/a 

Fundació Lluís Alcanyís 100% 9/13 

Fundació General de la Universitat de València 0% 11/16 

Fundació Universitat-Empresa ADEIT 0% 22/43 

Fundació Parc Científic Universitat de València 20% 11/20 

Gestió de Projectes Universitaris, FGUV, SL 0% n/a 

Quadre 2 

A més a més, té participació minoritària en les societats Portal Univèrsia 
SA i Uninvest, Societat Gestora d’Entitats de Capital de Risc SA amb el 
3%. Quant a aquesta última societat cal assenyalar que mitjançant acord 
del Consell de Govern de data 22 de desembre de 2014, es va acordar 
aprovar la desvinculació de la Universitat amb motiu de la reducció de 
capital social de l’Entitat i la consegüent amortització de part de les 
seues accions. 

En el transcurs del treball de camp hem detectat unes altres entitats, no 
incloses en el certificat remés per la Universitat en les quals hi té 
participació. Aquestes entitats són les següents: 

 

Denominació Participació 
Centre d’Estratègies i Desenvolupament de València 6,6% 

Fundació per a la Reconstrucció de la Basílica Mare de Déu 14,29% 

Consorci per al Foment del Camp de Morvedre s/d 

Consorci Espacial Valencià (VSC) s/d 

Quadre 3 

La Universitat tampoc no ha inclòs informació sobre aquestes entitats en 
la memòria dels comptes anuals. 

Quant a això, cal assenyalar que la Universitat ha de mantenir un 
inventari actualitzat de totes aquelles entitats en què hi participa amb la 
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documentació suficient que acredite les aportacions realitzades i els 
representats en els seus òrgans de govern. 

En el desenvolupament de la fiscalització hem comprovat una sèrie 
d’aspectes formals de les entitats que en depenen que detallem tot 
seguit: 

- El Pla Anual d’Actuació de les fundacions va ser remés a la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el dia 7 de maig de 2014 fora 
del termini establit en l’article 14.1 de la Llei 6/2013, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014. No obstant 
això, la societat Centre d’Idiomes de la Universitat de València, SL i 
la de Gestió de Projectes Universitaris, FGUV, SL no han remés el 
pressupost perquè no elaboren cap estat de previsió de despeses i 
ingressos. 

- El Consell Social no va tenir coneixement previ a l’aprovació del 
pressupost de les entitats que depenen de la Universitat, obligació 
establida en l’apartat c) de l’article 3 de la Llei 2/2003, de 28 de 
gener, de la Generalitat, de Consells Socials. 

- Els comptes anuals de l’exercici de 2014 de les entitats que depenen 
de la Universitat van ser aprovats pel Consell Social de la 
Universitat el 29 d’abril de 2015 en virtut de l’article 14 de la LOU i 
de l’apartat g) de l’article 3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials. 

- Els comptes anuals de les entitats que en depenen els va remetre la 
Universitat a la Intervenció General de la Generalitat el 30 d’abril de 
2015. D’altra banda, la remissió a la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport es va realitzar el 19 de maig de 2015 tot incomplint el 
termini establit en l’article 15.1 de la Llei 8/2014, de Pressupostos de 
la Generalitat per a l’exercici de 2015. 

- La Universitat ha publicat en la seua pàgina d’Internet els comptes 
anuals de les entitats que en depenen juntament amb l’informe 
d’auditoria realitzat per una empresa privada, llevat de la Fundació 
Universitat Empresa. 

- La tramesa dels comptes anuals de 2014 de les entitats que 
depenen de la Universitat i del seu informe d’auditoria a aquesta 
Institució per part de la Intervenció General de la Generalitat es va 
realitzar l’11 de setembre de 2015, llevat de la Fundació Parc 
Científic Universitat de València que no ha sigut enviada. 

- La Universitat informa sobre el Centre d’Idiomes de la Universitat 
de València, SL, la Fundació Lluís Alcanyís i la Fundació Parc 
Científic en la memòria dels seus comptes anuals de l’exercici de 
2014, en l’epígraf  4.6.3 “Inversions financeres permanents”. Pel que 
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fa a la Fundació General Universitat de València, la societat Gestió 
de Projectes, FGUV, SLU i la Fundació Universitat Empresa, la 
Universitat informa en la memòria dels seus comptes anuals de 
l’exercici de 2014, en l’epígraf 4.1 “Organització”, que encara que 
amb una participació minoritària, treballen per a desenvolupar 
finalitats institucionals. 

La Universitat no ha definit ni implantat procediments de control intern 
sobre les entitats que en depenen, llevat de l’auditoria de comptes 
realitzada per empreses independents. Els informes d’auditoria han 
posat de manifest una opinió favorable, llevat de la Fundació Lluís 
Alcanyís, l’informe de la qual ha posat de manifest una opinió amb 
excepcions. 

Cal assenyalar que la Universitat hauria d’establir, a més a més, 
mecanismes de control que verificaren el compliment de la normativa 
que hi siga d’aplicació mitjançant les corresponents auditories de 
compliment de legalitat. 

Les entitats que depenen de la Universitat han sigut incloses dins de 
l’”Inventari d’Ens Dependents de la Comunitat Autònoma”, en virtut del 
que disposa l’article 11 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, 
reguladora d’obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, a excepció de la Fundació Parc Científic i la 
societat Gestió de Projectes, FGUV, SLU. 

Pel que fa al règim jurídic aplicable cal diferencial dos grups d’entitats. 

El primer es caracteritza per haver sigut constituït únicament per la 
Universitat, per la qual cosa està inclòs en el concepte de sector públic. A 
aquest primer grup pertany el Centre d’Idiomes de la Universitat de 
València, SL, la Fundació Lluís Alcanyís, la Fundació General Universitat 
de València i la Societat Gestió de Projectes, FGUV, SLU, a les quals hi són 
d’aplicació les lleis següents: 

a) L’article 4.4 de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. A més a més, atés que es tracta d’entitats del sector 
públic, han de tenir aquesta consideració als efectes d’aplicar al 
personal universitari que hi preste serveis, el règim 
d’incompatibilitats que resulte procedent. 

b) Han de subjectar-se al règim de contractació del sector públic, tant 
per a contractació amb tercers com amb professionals, inclosos els 
professors externs dels cursos, que quedarien subjectes a les 
normes de contractació pública. No obstant això, només podran 
actuar com a mitjà propi les entitats que tinguen aquesta 
consideració en els seus respectius estatuts. 
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c) D’acord amb l’informe del Tribunal de Comptes número 1079, de 
Fiscalització de les Universitats Públiques, exercici de 2012, pàgines 
40-42 i 48, tenen la condició de comptedants del sector públic, per la 
qual cosa han de retre comptes a la Sindicatura de Comptes. A més 
de l’anteriorment indicat, estan subjectes al compliment de les 
normes en matèria de subvencions, reducció del dèficit públic i les 
derivades de la necessitat d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

d) Com a conseqüència del seu caràcter públic, i tenint en compte la 
normativa pròpia de les universitats, es produirà un reforçament 
del control exercit pel Consell Social, cosa que comporta la 
possibilitat que aquest efectue una auditoria de comptes i que 
resulte preceptiva l’aprovació pel dit òrgan dels seus pressupostos i 
la posterior tramitació i rendició a aquest dels comptes anuals. 

El segon grup està constituït per la Fundació Parc Científic, en la qual la 
Universitat té una participació del 20% en el fons dotacional i tanmateix, 
la seua participació en el Patronat de la fundació és majoritària, i la 
Fundació Universitat Empresa en la qual hi ha també una participació 
majoritària en el Patronat d’aquesta. 

Aquestes entitats han de considerar-se pertanyents al sector públic als 
efectes de contractació i estabilitat pressupostària. No obstant això, en el 
supòsit que la Universitat adoptara les mesures necessàries previstes en 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, als efectes que 
foren considerades mitjans propis, podrien seguir efectuant comandes 
directes, sense subjecció a les normes sobre contractació pública, previ 
compliment dels requisits per a la seua tramitació. 

Pel que fa a la subjecció a la Sindicatura de Comptes i a l’article 4 de la 
Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, s’entén que 
mentre pervisca el concepte de fundació del sector públic de la 
Generalitat que ara mateix recull l’article 157 de la Llei d’Hisenda Pública, 
del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i l’article 33 de la Llei 
8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, no és possible 
pronunciar-se de manera contundent sobre la dita subjecció, encara que 
la tendència de la normativa europea estableix amb claredat un canvi 
legislatiu. De fet, en la nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, en el seu article 128j.c s’incorpora el criteri que la 
majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a representants del sector 
públic institucional estatal, com un dels tres criteris vàlids per a considerar 
que una fundació mereix la consideració de fundació del sector públic, 
estatal. 

6. COMUNICACIONS D’INFORMACIÓ DE CONTRACTES 

La Universitat ha remés a la Sindicatura informació de l’exercici de 2014 
segons la Instrucció aprovada mitjançant l’Acord del Consell de la 
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Sindicatura de Comptes de 13 de setembre, de 2013, relativa a la remissió 
a aquesta Institució de la informació contractual del sector públic 
autonòmic. 

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 
enviat. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització convé efectuar les 
recomanacions que assenyalem tot seguit i en destaquem prèviament les 
d’informes d’anys anteriors que han sigut ateses per la Universitat. 

Mitjançant escrit del síndic major de Comptes, de data 16 d’abril de 2015, 
es va sol·licitar al rector de la Universitat que comunicara 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 els aspectes per a la millora de la 
gestió econòmica i administrativa. 

La Universitat, mitjançant escrit de 31 de juliol 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. 

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

a.1 La Universitat ha classificat la modificació de desembre 
de 2014 del conveni de maig de 2008 en el balanç tot 
atenent el termini previst per al venciment. 

a.2  En la determinació i qualificació del romanent de 
tresoreria s’ha ajustat al que disposa la regla 24 de la 
Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat. 

a.3  La remissió de la informació contractual s’ha realitzat per 
via telemàtica, segons les instruccions que figuren en el 
lloc d’Internet de la Sindicatura. 

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

b.1 Recomanem que s’analitze la implantació d’una eina 
informàtica integrada en la comptabilitat que permeta 
un adequat portament de les despeses amb finançament 
afectat i del corresponent càlcul de les desviacions de 
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finançament, del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria. 

 La Universitat manifesta que està treballant per a 
complimentar aquesta eina en l’exercici de 2015. 

b.2 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, 
aplicació del romanent de tresoreria i despeses amb 
finançament afectat. 

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 el pressupost de les entitats 
que en depenen a la conselleria amb competències en 
matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la 
seua aprovació, en compliment de l’article 14.1 de la Llei 
6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2014. 

c.2 A més a més, ha de remetre la liquidació dels 
pressupostos de les entitats que en depenen a la 
conselleria que tinga assignades les competències en 
matèria d’universitats, abans del 30 d’abril de l’exercici 
següent. 

c.3 S’ha de mantenir un inventari actualitzat de totes 
aquelles entitats en les quals participa amb la 
documentació acreditativa adequada de les aportacions 
econòmiques realitzades i dels representants d’aquesta 
en els òrgans de govern. 

c.4 S’ha de reforçar el control intern exercit sobre els ens que 
en depenen no només a través d’auditories financeres, 
sinó també a través d’auditories de compliment de la 
legalitat. 

 




