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Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Consell Superior d’Investigacions Científiques
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Llei orgànica d’universitats
Llei d’universitats de Catalunya
Milions d’euros
Personal d’administració i serveis
Personal docent i investigador
Pla d’inversions universitàries
Programa de foment de la recerca universitària
Relació de llocs de treball
Text refós de la Llei de contractes del sector públic
Universitat Autònoma de Barcelona
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INFORME
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet
aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012.
La fiscalització de regularitat inclou la revisió dels comptes anuals de la UAB dels exercicis
esmentats per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que conté. També inclou
la comprovació que durant el període fiscalitzat la UAB ha desenvolupat la seva activitat
d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents i inclouen el
Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i
la Memòria (vegeu l’apartat 2.1).
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat els exercicis 2010, 2011 i 2012,
quan s’ha considerat necessari per completar el treball s’ha ampliat a períodes anteriors i
posteriors.
L’anterior informe de fiscalització de la UAB emès per la Sindicatura va ser l’1/2012, corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009. El seguiment de les recomanacions incloses en
aquell informe es fa en l’apartat 4.
Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals, les
observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns
dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.

1.1.2.

Metodologia

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals
de fiscalització del sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves,
de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències
suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.
No s’ha pogut fer un treball complet sobre els saldos i operacions amb l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), sobre els romanents, sobre la gestió de l’Escola de Postgrau i sobre els becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i
amb diferents activitats i convenis (vegeu les observacions 2, 3, 27 i 28 de l’apartat 5.1).
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1.2.
1.2.1.

ENS FISCALITZAT
Antecedents

La UAB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que
gaudeix i actua en règim d’autonomia prestant el servei públic de l’ensenyament superior
mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.
La UAB té per objectius l’exercici de la docència de grau superior; la creació de coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la recerca; la participació en la
millora i desenvolupament del sistema educatiu; la difusió i realització d’activitats d’extensió universitària; la plena integració de les activitats de docència i recerca en l’àmbit
internacional; el foment per a l’avaluació de la qualitat en la docència, recerca i gestió
d’acord amb criteris, objectius i metodologies equiparables als estàndards internacionals;
el foment del pensament crític, l’esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme
en el marc d’una societat democràtica; la participació en el progrés, el desenvolupament
econòmic i benestar social de la societat catalana; l’afavoriment, estimulació i acollida de
l’activitat intel·lectual i artística en tots els àmbits de la cultura i del coneixement; i altres
finalitats que les lleis li atribueixin.
Es regeix per la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats (LOU); per la Llei
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC); per les normes dictades per
l’Estat i per la Generalitat de Catalunya, i pels seus Estatuts, aprovats en la sessió del
Claustre Universitari del 22 de maig del 2003.

1.2.2.

Activitats i organització

La UAB compta amb dos campus: un situat a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i l’altre a
Sabadell.
D’acord amb els seus Estatuts, integren l’estructura acadèmica de la UAB les facultats i
escoles, els departaments, els instituts universitaris d’investigació i els centres de recerca.
Així mateix, la Universitat pot crear altres centres o estructures que donin suport a la
investigació, a la docència o a la comunitat universitària, i també reconèixer, adscriure o
vincular centres d’ensenyament o de recerca.
El 31 de desembre del 2012 la UAB estava integrada per catorze facultats i escoles, onze
escoles universitàries adscrites, dues escoles vinculades, cinquanta-set departaments, set
instituts universitaris d’investigació propis, vint-i-un centres d’estudis i de recerca, tretze
instituts universitaris d’investigació adscrits, tres instituts interuniversitaris i catorze centres
de recerca participats.
A continuació es mostra un conjunt de dades representatives de la Universitat en l’àmbit
acadèmic sobre alumnes, crèdits i titulats i l’evolució en els darrers cursos.
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Estudiants matriculats
En el quadre 1 es mostra l’evolució dels estudiants matriculats en centres integrats i títols
homologats en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013.
Quadre 1. Estudiants matriculats
Tipus d’estudis

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Estudis de cicle

24.763

18.890

13.165

7.572

Estudis de grau

3.869

10.538

16.435

21.492

Màsters

2.180

2.147

2.192

1.888

30.812

31.575

31.792

30.952

Total

2012-2013

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.

En aquest període el nombre total d’estudiants matriculats ha augmentat un 0,45%.
L’evolució en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013 està marcada per l’adaptació a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb la introducció dels graus i dels màsters oficials.
Per aquest motiu, l’anàlisi de l’evolució dels estudis de cicle no és representativa, ja que la
posada en marxa dels graus ha implicat la desaparició progressiva dels estudis de cicle.
Crèdits matriculats
En el quadre 2 es mostra l’evolució dels crèdits matriculats en titulacions homologades de
cicles, graus i màsters excepte els de recerca en centres integrats per als cursos del 20092010 al 2012-2013.
Quadre 2. Crèdits matriculats
Tipus d’estudis

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Estudis de cicle

1.433.160,50

1.072.884,50

705.089,25

360.402,00

Estudis de grau

224.457,50

613.536,50

972.496,50

1.243.129,50

Màsters

111.618,00

107.404,50

110.133,00

95.065,00

1.769.236,00

1.793.825,50

1.787.718,75

1.698.596,50

Total

2012-2013

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.

En aquest període el nombre de crèdits ordinaris matriculats ha disminuït un 3,99%. La
mitjana de crèdits per alumne ha passat de 57,42 el curs 2009-2010 a 54,88 el curs 20122013, fet que representa una disminució d’un 4,42%.
Estudiants equivalents a temps complet
En el quadre 3 es mostra l’evolució en els cursos del 2009-2010 al 2012-2013 dels estudiants equivalents a temps complet (equivalència en estudiants del nombre total de crèdits
matriculats pel conjunt d’estudiants de cada una de les titulacions, dividit per la mitjana de
crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps
mínim previst).
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Quadre 3. Estudiants equivalents a temps complet
Tipus d’estudis

2009-2010

2010-2011

Estudis de cicle

19.114

14.210

9.237

4.655

Estudis de grau

3.744

10.226

16.208

20.719

Màsters

1.860

1.790

1.836

1.584

24.718

26.226

27.281

26.958

Total

2011-2012

2012-2013

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.

En aquest període el nombre d’estudiants equivalents a temps complet ha augmentat un
9,06%.
Matrícula de nou ingrés
En el quadre 4 es mostra l’evolució dels alumnes de nou ingrés per cicles, graus i màsters
excepte els de recerca en títols homologats i centres integrats en els cursos del 2009-2010
al 2012-2013.
Quadre 4. Estudiants de nou ingrés
Tipus d’estudis

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Estudis de cicle

3.867

640

249

71

Estudis de grau

3.163

6.811

6.946

6.731

Màsters

1.792

1.689

1.763

1.540

Total

8.822

9.140

8.958

8.342

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.
Nota: Estudiants de nou ingrés són els que han formalitzat la matrícula a la titulació per
primera vegada. El curs 2009-2010 va ser l’últim en què es van oferir titulacions de cicle; per
tant, els estudiants de nou ingrés en estudis de cicle dels cursos 2010-2011 en endavant
corresponen a trasllats o a estudis de segon cicle.

En el període analitzat el nombre d’alumnes de nou ingrés ha disminuït en un 5,44%.
Titulats
En el quadre 5 es mostra l’evolució del nombre de titulats en centres integrats i títols homologats per cursos, cicles, graus i màsters oficials en els cursos que abasta el període fiscalitzat.
Quadre 5. Titulats
Tipus d’estudis

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Estudis de cicle

4.338

4.580

4.442

3.263

Estudis de grau

65

113

196

1.658

Màsters

1.366

1.431

1.577

1.411

Total

5.769

6.124

6.215

6.332

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.
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De l’anàlisi de la situació de les cohorts que es van incorporar a la UAB des del curs 20052006 fins al 2008-2009 al cap de cinc anys de l’inici dels estudis es desprèn que, segons
la informació proporcionada per la Secretaria d’Universitats i Recerca, aproximadament un
49% dels estudiants s’ha titulat, un 21% continua en els mateixos estudis i un 30% ni s’ha
titulat ni continua en els mateixos estudis.
Organització
El conjunt de departaments, els serveis cientificotècnics, els instituts, els centres de recerca, els centres del Parc Científic i Tecnològic de la UAB, les entitats participades i els
hospitals universitaris vinculats a la UAB, formen l’anomenada Esfera UAB. En aquest marc
hi ha un conjunt d’entitats en què la UAB exerceix una posició de domini majoritari o
minoritari, i un altre conjunt d’entitats que estan vinculades a la Universitat per motius de
diversa índole, en forma de participació econòmica no rellevant, mitjançant acords de
col·laboració per assoliment d’objectius comuns, o per la seva ubicació en el campus de la
UAB, entre d’altres (vegeu l’apartat 2.11).
L’estructura administrativa de la UAB consta d’àrees i serveis. Els recursos per a despeses
descentralitzades s’assignen a les diferents facultats i escoles, departaments, instituts i
estructures administratives de la Universitat, d’acord amb el model de distribució descentralitzada fixat per l’equip de govern. Els òrgans rectors corresponents a departaments,
instituts i centres són els encarregats d’executar el pressupost de despesa corrent i els
projectes d’investigació. Les despeses d’inversió i manteniment estan majoritàriament centralitzades. Des de l’Àrea d’Economia i Finances s’exerceixen les funcions següents: registre de les factures; gestió dels òrgans de la Universitat que no tenen capacitat operativa; verificació final de les despeses de la Universitat; control d’inventari; gestió i execució
del pressupost d’ingressos; gestió d’operacions extrapressupostàries; funcions pressupostàries de creació, pròrroga, traspàs i tancament pressupostari; informació comptable; gestió de la tresoreria i dels pagaments, i gestió d’impostos.
L’Oficina de Planificació Estratègica i Auditoria es va suprimir amb efectes de l’1 de setembre del 2011. Les funcions d’auditoria es van assignar a la Unitat d’Auditoria, adscrita a
l’Àrea d’Organització i Planificació, que depenia orgànicament de la Vicegerència de Recursos Humans i Organització i que el 31 de desembre del 2012 tenia un equip de tres
persones. Aquesta Unitat no figura en la Relació de llocs de treball (RLT) aprovada l’any
2012 (vegeu l’apartat 2.5.1).
La Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar els plans d’auditoria dels exercicis
2011 i 2012 el 10 de febrer i el 22 de desembre del 2011, respectivament. En els exercicis
2010, 2011 i 2012 es van fer vuit informes d’auditoria (tres auditories de qualitat del Servei
de Biblioteques, tres auditories de control intern i dos informes econòmics, un sobre les
associacions d’estudiants i l’altre sobre l’Escola de Postgrau).
L’estructura administrativa vigent el 31 de desembre del 2012 era, segons la informació
proporcionada per la UAB, la següent:
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Rector

Gerent

Gabinet
del Rectorat

Gabinet del Rectorat
Administració del Rectorat
Unitat d’Estudiants i de Cultura
Àrea de Comunicació i de Promoció
Edicions UAB
Àrea Relacions Internacionals (àmbit institucional)

Vicegerència
d’Economia

Àrea d’Economia i Finances
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació
Oficina d’Anàlisis Econòmiques
Oficina de Medi Ambient
Servei d’Activitat Física

Vicegerència
d’Ordenació
Acadèmica

Àrea d’Afers Acadèmics
Oficina de Qualitat Docent
Oficina de Treball Campus
Escola de Postgrau
Servei de Llengües
Àrea Relacions Internacionals
ICE/IDES

Vicegerència
de Recerca

Àrea de Gestió de la Recerca
Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
Oficina de Valoració i Patents
Servei de Biblioteques
Servei Garantia de Qualitat
Servei de Biblioteques

Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i
Suport a la Recerca
Àrea d’Organització i Planificació
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Àrea de Prevenció i Assistència
Unitat de Nòmines i Seguretat Social

Vicegerència de
Recursos Humans i
Organització

Unitat d’Arquitectura i Urbanisme
Unitat d’Infraestructures i Manteniment
Unitat d’Administració d’Espais
Àrea de Serveis Logístics i d’Administració

Direcció
d’Arquitectura i
Logística

Direcció de Tecnologia
de la Informació i la
Comunicació

Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació
Servei d’Informàtica

Gabinet Jurídic
Oficina de Coordinació Institucional
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Servei de Seguretat i Vigilància

1.2.3.

Òrgans de govern i administració

La LOU determina que els Estatuts de les universitats públiques han d’establir, com a mínim,
els òrgans següents:
a) Òrgans col·legiats: Consell Social, Consell de Govern, Claustre Universitari, Juntes d’Escola i Facultat i Consells de Departament.
16
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b) Unipersonals: rector, vicerectors, secretari general, gerent, degans de facultats, directors
d’escoles, de departaments i d’instituts universitaris d’investigació.
La LUC defineix i regula la composició i el nomenament del rector, el gerent i el Consell
Social. El títol II dels Estatuts de la UAB regula els òrgans de govern de la UAB.
El Consell Social
El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i l’òrgan de relació de la Universitat amb la societat. Li corresponen, entre altres funcions, supervisar les
activitats de caràcter econòmic i l’eficàcia dels serveis de la Universitat, i promoure la
col·laboració de la societat en el seu finançament.
En el quadre 6 es mostra la composició del Consell Social de la UAB el 31 de desembre
del 2010, del 2011 i del 2012.
Quadre 6. Composició del Consell Social
Membres

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Membres nomenats pel Govern de la Generalitat:
Alícia Granados Navarrete (presidenta)
Josep Escaich Ferrer (a partir del 16.3.2010)
Oriol Soler Castanys

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Membres nomenats pel Parlament de Catalunya:
Ricardo Rodrigo Amar
Moisés Amoròs Perich

X
X

X
X

X
X

Membre escollit pels ens locals:
Carme Carmona Pascual (a partir del 14.4.2010)

X

X

X

Membre nomenat per l’Associació d’Amics de la UAB:
Mireia Belil Boladeras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Membre escollit per les organitzacions sindicals:
Vicent Tirado Bausa (fins al 13.9.2011)
Francesc Xavier Becerra Castells (a partir del 13.9.2011)

X

Membres escollits per les organitzacions empresarials:
Membre pendent de nomenar
Daniel Furlan Silvestri (des del 14.1.2010)
Membres nats:
Ana Ripoll Aracil (rectora) (fins al 22.6.2012)
Ferran Sancho Pifarré (rector) (a partir del 22.6.2012)
Isabel Pont Castejón (secretària general) (fins al 22.6.2012)
Judith Solé Resina (secretària general) (a partir del 22.6.2012)
Santiago Guerrero Boned (gerent)
Membres escollits pel Consell de Govern de la UAB:
Xavier Verge Mestre (en representació del personal acadèmic)
Juan Manuel Gómiz Rodríguez (en representació del PAS)
Guillem Casòliva Cabana (en representació dels estudiants) (fins al 3.7.2012)
Carlos Pérez Padilla (en representació dels estudiants) (a partir del 17.7.2012)
Secretària executiva:
Sònia Hernández Tejada

X
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El Consell de Govern
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies
estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius, normatives i procediments per
a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca, recursos
humans i econòmics i elaboració de pressupostos, i assisteix el rector en l’exercici de les
seves funcions.
En el quadre 7 es mostra la composició del Consell de Govern el 31 de desembre del 2010,
del 2011 i del 2012.
Quadre 7. Composició del Consell de Govern
Membres

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Rector

1

1

1

Secretari general

1

1

1

Gerent

1

1

1

Membres designats pel rector (a)

14

15

15

Membres elegits entre els degans, directors de centre,
directors de departament i d’institut universitari

15

15

15

Membres del Claustre:
Representants del personal acadèmic

12

12

12

Representants dels estudiants

6

6

6

Representants del PAS

2

2

2

2

2

2

54

55

55

Membres del Consell Social (b)
Total

Font: UAB.
Notes:
(a) D’acord amb els Estatuts de la UAB, formen part del Consell de Govern quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector. En l’exercici 2010 un d’aquests
membres estava pendent de designació.
(b) D’acord amb els Estatuts de la UAB, formen part del Consell de Govern tres membres
del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària. En els exercicis fiscalitzats un d’aquests membres estava pendent de designació.

El Claustre Universitari
El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, al
qual correspon, entre altres funcions, elaborar, aprovar i modificar els Estatuts de la Universitat; aprovar el seu reglament de funcionament; convocar de manera extraordinària les
eleccions a rector; elegir i revocar el síndic de greuges i aprovar el seu reglament; elegir
els seus representants en el Consell de Govern, i proposar iniciatives i aspiracions que
18
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afectin la Universitat o el seu entorn. Es reuneix, com a mínim, dos cops l’any en sessió
ordinària i es renova cada quatre anys, excepte pel que fa als estudiants, que es renoven
cada dos.
Està integrat pel rector, el secretari general, el gerent i 300 claustrals. La composició i
funcions es regulen en els articles del 54 al 59 dels Estatuts de la UAB. Els tres exercicis
fiscalitzats, el nombre de membres del Claustre era inferior al previst en els Estatuts. En
el quadre 8 es mostra la seva composició el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del
2012.
Quadre 8. Composició del Claustre Universitari
Membres

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Membres nats:

72

75

74

Rector

1

1

1

Secretari general

1

1

1

Gerent

1

1

1

13

13

12

Degans i directors de centre
Directors d’instituts d’investigació

2

2

2

54

57

57

221

216

213

101

96

94

PAS

30

30

30

Estudiants

90

90

89

293

291

287

Directors de departament
Membres electes:
Professorat

Total

Font: UAB.
Nota: El 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 la representació del
personal acadèmic era inferior a l’establerta en els Estatuts en 10, 12 i 15
membres, respectivament. El 31 de desembre del 2012 el nombre de representants dels estudiants era inferior en un respecte a l’establert en els
Estatuts.

El rector
El rector és el representant legal de la Universitat i la màxima autoritat acadèmica; presideix el Claustre Universitari i el Consell de Govern. Forma part del Consell Social i n’executa els acords. És elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi
universal lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics d’universitat en
actiu que presti serveis en la UAB. El mandat del rector té una durada de quatre anys i és
renovable per un únic mandat. Fins al 22 de juny del 2012 la rectora de la UAB era Ana
Ripoll Aracil; a partir del 22 de juny del 2012 el rector és Ferran Sancho i Pifarré.
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El Consell de Direcció
El rector, en l’exercici de les seves competències, és assistit pel Consell de Direcció, que
presideix. El Consell de Direcció està format pels vicerectors, el secretari general i el gerent.
El gerent
El gerent és l’encarregat dirigir i gestionar els serveis administratius de la Universitat, sota
la direcció del rector i d’acord amb les directrius que estableixin el Consell Social i el
Consell de Govern. Així mateix, és el responsable del personal d’administració i serveis
(PAS) davant el rector i el Claustre. És nomenat i, si escau, revocat, pel rector, escoltats el
Consell Social i el Consell de Govern i no pot exercir funcions docents.
En els exercicis fiscalitzats el gerent de la UAB era Santiago Guerrero Boned.

2. ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA
2.1.

RETIMENT DE COMPTES

D’acord amb l’article 89 de la LUC i l’article 123 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell Social aprovar el Balanç i la Memòria econòmica, el Compte de resultats i la Liquidació
del pressupost de l’exercici precedent. El Ple del Consell Social de la UAB en les sessions
del 22 de setembre del 2011, del 19 de juliol del 2012 i del 19 de juliol del 2013 va aprovar
el Balanç, la Memòria econòmica, el Compte de resultats i la Liquidació del pressupost
dels exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. Els comptes anuals dels tres exercicis
van ser tramesos a la Sindicatura de Comptes el 4 d’octubre del 2011, el 25 de juliol del
2012 i el 22 de juliol del 2013, respectivament. L’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, del
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que les universitats públiques finançades per la Generalitat han de trametre a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d’abril la Liquidació del pressupost, els
comptes anuals i la Memòria de gestió de l’exercici anterior, i que també han de trametre la
mateixa documentació referida a les empreses en què participen.
L’article 89 de la LUC i l’article 123 dels Estatuts de la UAB estableixen que correspon al
Consell Social aprovar els comptes anuals de les societats dependents de la Universitat. El
Consell Social de la UAB només ha aprovat els comptes anuals de les societats en les
quals la UAB té una participació directa majoritària.
Comptes retuts
La UAB no ha presentat la informació sobre les despeses amb finançament afectat ni
sobre l’aplicació del romanent de tresoreria en cap dels exercicis fiscalitzats. D’altra ban20
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da, la informació de la Memòria sobre les entitats vinculades no s’adequa totalment al model establert pel Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de
Catalunya.
Informes d’auditoria externa de la UAB
Els comptes anuals de la UAB dels exercicis 2010, 2011 i 2012 van ser auditats per Deloitte, SL, que va emetre els seus informes el 21 de juny del 2011, el 28 de juny del 2012 i
el 18 de juny del 2013, respectivament.
Per als exercicis 2010 i 2011 l’empresa auditora va expressar una opinió amb una excepció per incompliment de principis comptables. Per al 2012 l’empresa auditora va expressar
una opinió favorable sense excepcions però amb un paràgraf d’èmfasi referit a l’import
pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya pel deute històric. A continuació es
transcriuen literalment les excepcions i el paràgraf d’èmfasi que es posen de manifest en
els informes d’auditoria esmentats.
Exercici 2010:
La Universitat manté a 31 de desembre de 2009 i 2010 un saldo a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per import de 6,8 milions d’euros corresponent, bàsicament, a
la mensualitat de gener de 2003 de la subvenció bàsica nominativa, reconeguda com
a ingrés en l’exercici 2003 sense haver estat consignada fins a la data d’emissió del
nostre informe en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya. La
Universitat ha rebut un escrit del Director General d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya, de data 9 de juny de 2011, confirmant el deute indicat. Donat que a la
data d’emissió del nostre informe no s’han consignat aquests imports, d’acord amb el
que estableix el Text Refós de la Llei de Finances de Catalunya (Decret 3/2002 de 24
de desembre) entenem que aquests imports no poden ésser registrats comptablement per l’Entitat fins que estiguin consignats en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, pel que, d’acord amb principis i criteris comptables continguts
en el marc d’informació financera que resulta d’aplicació a la Universitat, la mateixa
hauria de donar de baixa els esmentats imports del seu balanç de situació amb càrrec al compte de patrimoni i del romanent.

Exercici 2011:
La Universitat manté a 31 de desembre de 2010 i 2011 un saldo a cobrar amb la Generalitat de Catalunya corresponent a una mensualitat de la subvenció corrent no
atesa de l’any 2003 per import de 6,8 milions d’euros. El Director General d’Universitats ha confirmat aquest deute amb l’escrit del 7 de juny del 2012. Així mateix, ha
procedit a compensar-lo parcialment mitjançant resolució del 20 de desembre de
2011 (veure Nota 7.2 de la memòria adjunta). A la data d’emissió del nostre informe
no han estat consignats en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya
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6,6 milions d’euros i, per tant, d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de
Finances de Catalunya (Decret 3/2002 de 24 de desembre) entenem que aquests imports no poden ésser registrats comptablement per l’Entitat fins que estiguin consignats, pel que, d’acord amb principis i criteris comptables continguts en el marc d’informació financera que resulta d’aplicació a la Universitat, la mateixa hauria de donar
de baixa els esmentats imports del seu balanç de situació amb càrrec al compte de
patrimoni i del romanent.

Exercici 2012:
Sense que afecti a la nostra opinió d’auditoria, parem esment a allò assenyalat en la
Nota 7.2 de la memòria adjunta on s’indica que la Universitat manté a 31 de desembre de 2012 i 2011 un saldo a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per import de 6,2 i 6,6 milions d’euros respectivament, corresponent bàsicament a una
mensualitat de la subvenció corrent no atesa de l’any 2003 (deute històric). En
resolució de la Generalitat de Catalunya de 19 de desembre de 2012 com a “Compensació pel Major Ingrés dels Preus de Matrícula” es consigna un import de 0,4
milions d’euros per rebaixar aquest deute històric fins a la xifra actual. Addicionalment existeix un import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2012 i 2011
per 2 milions d’euros corresponents al Pla d’Inversions Universitàries 2001-2005 que
forma part del deute històric i ha estat igualment reconegut com a tal en l’escrit del
15 de març de 2013 del Director General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. Tot i que la Universitat té registrat aquest deute (8,2 milions d’euros) dins de
l’Actiu Corrent i ho incorpora en el Romanent de Tresoreria com a pendent de
cobrament, la realització d’aquest import restarà condicionada a les disponibilitats
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya en futurs exercicis, amb el que
existeix una incertesa en quant a la data i imports finals en que aquest deute serà fet
efectiu.

2.2.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS EFECTUADES

El Ple del Consell Social va aprovar els pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 en
les sessions del 27 de maig del 2010, del 24 de març del 2011 i del 22 de desembre del
2011, respectivament. Els pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es van publicar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’11 d’octubre del 2010, el 23 de
maig del 2011 i el 2 d’abril del 2012, respectivament.
El pressupost inicial en els exercicis fiscalitzats va ser de 341,22 M€, 322,10 M€ i
297,86 M€. Les modificacions de crèdit, que han estat de 107,84 M€ l’exercici 2010, de
104,52 M€ l’exercici 2011 i de 132,54 M€ l’exercici 2012, representen un 31,60%, un
32,45% i un 44,50%, respectivament, del pressupost inicial. En els quadres del 9 a l’11 es
presenta el detall de les modificacions pressupostàries corresponents als exercicis 2010,
2011 i 2012.
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Quadre 9. Modificacions pressupostàries. Exercici 2010
Incorporació
del
romanent

Modificacions
i majors
ingressos

Transferències
de crèdit i
reclassificacions

Total
modificacions

Taxes i altres ingressos

0

21.134.179

0

21.134.179

Transferències corrents

0

592.772

0

592.772

Ingressos patrimonials

0

(115.743)

0

(115.743)

Capítol
Ingressos

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0

11.795.502

0

11.795.502

(4.002.766)

0

72.871.037

0

1.561.710

0

1.561.710

76.873.803

30.965.654

0

107.839.457

76.873.803

Despeses
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

0

(6.793.374)

5.318.430

(1.474.944)

28.559.069

21.746.843

(22.519.375)

27.786.537

0

0

(467.543)
6.099.223

6.009.224

48.314.734

16.306.766

10.963.569

75.585.069

Transferències de capital

0

0

434.781

434.781

Actius financers

0

0

76.192

76.192

Passius financers

0

94.723

(109.859)

Inversions reals

Total despeses

0

(89.999)

(467.543)

(204.582)

76.873.803

30.965.654

0

107.839.457

Modificacions
i majors
ingressos

Transferències
de crèdit i
reclassificacions

Total
modificacions

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 10. Modificacions pressupostàries. Exercici 2011

Capítol

Incorporació
del
romanent

Ingressos
Taxes i altres ingressos

0

22.926.258

0

22.926.258

Transferències corrents

0

(11.893.761)

0

(11.893.761)

Ingressos patrimonials

0

(147.388)

0

(147.388)

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0

3.817.580

0

3.817.580

89.309.982

14.246

0

89.324.228

0

496.035

0

496.035

89.309.982

15.212.970

0

104.522.952

Despeses
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis

0

271.977

29.317.804

10.655.843

Despeses financeres

0

16.536

Transferències corrents

0

(45.000)

Inversions reals

3.271.331

3.543.308

(23.235.155)

16.738.492

(742)

15.794

6.346.241

6.301.241

59.992.178

4.313.614

10.858.514

75.164.306

Transferències de capital

0

0

163.818

163.818

Actius financers

0

0

300

300

0

0

2.595.693

2.595.693

89.309.982

15.212.970

0

104.522.952

Passius financers
Total despeses
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Quadre 11. Modificacions pressupostàries. Exercici 2012
Incorporació
del
romanent

Modificacions
i majors
ingressos

Transferències
de crèdit i
reclassificacions

Total
modificacions

Taxes i altres ingressos

0

29.768.213

0

29.768.213

Transferències corrents

0

(17.412.800)

0

(17.412.800)

Ingressos patrimonials

0

(800.981)

0

(800.981)

Transferències de capital

0

(10.879.132)

0

(10.879.132)

Capítol
Ingressos

Actius financers

130.847.006

25.000

0

130.872.006

0

991.939

0

991.939

130.847.006

1.692.239

0

132.539.245

Passius financers
Total ingressos
Despeses
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis

0

(13.228.358)

11.526.373

(1.701.985)

(36.372.479)

59.802.934

74.687.785

21.487.628

Despeses financeres

0

0

601.176

601.176

Transferències corrents

0

0

12.467.054

12.467.054

Inversions reals

9.571.408

63.402.566

Transferències de capital

0

0

303.016

303.016

Actius financers

0

0

0

0

Passius financers

0

Total despeses

56.159.221

(2.328.063)

(4.238.968)

130.847.006

1.903.452

1.692.239

0

(2.335.516)
132.539.245

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

En el quadre 12 es presenta el detall del romanent incorporat en els exercicis fiscalitzats.
Quadre 12. Romanent incorporat
Concepte

2010

2011

2012

Romanent genèric a 31 de desembre de l’any anterior

(37.450.006)

(46.147.501)

Romanent especial a 31 de desembre de l’any anterior

15.427.032

15.682.820

12.101.533

Romanent específic a 31 de desembre de l’any anterior

98.896.777

121.428.848

118.432.264

Cancel·lacions de drets d’exercicis anteriors

0

Provisió de dubtós cobrament d’exercicis anteriors inclosa
en el càlcul del romanent

0

0

2.715.179

76.873.803

89.309.982

130.847.006

Total

(1.654.185)

0

(2.401.970)

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Fins a l’exercici 2011 la UAB incorporava el romanent genèric negatiu com una partida negativa en el capítol 2 del pressupost de despeses, sense cap efecte sobre la gestió pres24
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supostària de l’exercici. L’exercici 2012 únicament es va incorporar el romanent específic i
l’especial.
L’article 9 de les lleis de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i per al 2012 estableix
que no es podia autoritzar la incorporació de romanents de crèdit finançats amb càrrec a
fons finalistes efectivament ingressats i que el 31 de desembre de l’exercici anterior no
estiguessin vinculats al compliment d’obligacions ja reconegudes si ja havien estat incorporats successivament en els dos exercicis precedents, llevat que el període d’execució
establert per a les actuacions que s’havien de finançar fos superior a dos exercicis pressupostaris.
El 10 de gener i el 28 de novembre del 2012 el vicerector de Política Econòmica i Organització i el gerent van aprovar les instruccions per a la incorporació de romanents de
crèdit de l’exercici 2011 al pressupost 2012 i de l’exercici 2012 al pressupost 2013 que
preveuen determinats supòsits en què es podran incorporar els romanents de crèdit al
pressupost de l’exercici següent de forma automàtica, i altres en què caldrà motivar l’ús
futur dels romanents.
En els exercicis fiscalitzats la UAB va incorporar la totalitat del romanent específic i especial el 31 de desembre de l’exercici anterior.
La major part de les modificacions de crèdit dels tres exercicis fiscalitzats que havia d ’aprovar el Consell de Govern, el rector i el Consell Social, van ser aprovades formalment
un cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin reconèixer obligacions en la liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressupostari, fet que
incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del pressupost de la UAB.
Aquesta observació ja s’incloïa en l’informe 1/2012, corresponent als exercicis 2007,
2008 i 2009.

2.3.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

En els quadres del 13 al 18 es presenten les liquidacions dels pressupostos d’ingressos i
de despeses corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 des del pressupost inicial fins
a les obligacions reconegudes i als drets liquidats, així com el nivell d’execució i el grau de
pagament i de cobrament per capítols. En el quadre 19 es presenta l’Estat del resultat
pressupostari per als exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Quadre 13. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Ingressos

Capítol
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Total ingressos corrents

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Drets
liquidats
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Recaptació
líquida
(G)

Nivell de
cobrament (%)
(H=G/D)

Pendent de
cobrament
(I=D–G)

61.366.443
234.341.578
937.198
296.645.219

21.134.179
592.772
(115.743)
21.611.208

82.500.622
234.934.350
821.455
318.256.427

82.500.622
227.434.786
821.455
310.756.863

22,45
61,89
0,22
84,56

100,00
96,81
100,00
97,64

63.953.007
209.956.711
524.147
274.433.865

77,52
92,32
63,81
88,31

18.547.615
17.478.075
297.308
36.322.998

44.041.565
44.041.565

11.795.502
11.795.502

55.837.067
55.837.067

54.639.137
54.639.137

14,87
14,87

97,85
97,85

31.568.813
31.568.813

57,78
57,78

23.070.324
23.070.324

Total ingressos no financers

340.686.784

33.406.710

374.093.494

365.396.000

99,43

97,68

306.002.678

83,75

59.393.322

Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total ingressos financers

531.395
0
531.395

72.871.037
1.561.710
74.432.747

73.402.432
1.561.710
74.964.142

538.607
1.561.710
2.100.317

0,15
0,42
0,57

0,73
100,00
2,80

538.607
1.561.710
2.100.317

100,00
100,00
100,00

0
0
0

341.218.179

107.839.457

449.057.636

367.496.317

100,00

81,84

308.102.995

83,84

59.393.322

Capítol 7. Transferències de capital
Total ingressos de capital

Total ingressos

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.
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Quadre 14. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Despeses

Capítol
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Total despeses corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Total despeses de capital
Total despeses no financeres
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total despeses financeres
Total despeses

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Obligacions
reconegudes
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Pagaments
realitzats
(G)

Nivell de
pagament (%)
(H=G/D)

Pendent de
pagament
(I=D–G)

217.280.248
62.967.852
1.181.576
8.199.990
289.629.666

(1.474.944)
27.786.537
(467.543)
6.009.224
31.853.274

215.805.304
90.754.389
714.033
14.209.214
321.482.940

215.805.304
51.291.848
714.033
14.209.214
282.020.399

61,77
14,68
0,20
4,07
80,72

100,00
56,52
100,00
100,00
87,72

213.332.193
44.025.061
696.929
13.948.542
272.002.725

98,85
85,83
97,60
98,17
96,45

2.473.111
7.266.787
17.104
260.672
10.017.674

44.665.179
0
44.665.179

75.585.069
434.781
76.019.850

120.250.248
434.781
120.685.029

60.051.128
434.781
60.485.909

17,19
0,12
17,31

49,94
100,00
50,12

52.202.026
426.781
52.628.807

86,93
98,16
87,01

7.849.102
8.000
7.857.102

334.294.845

107.873.124

442.167.969

342.506.308

98,03

77,46

324.631.532

94,78

17.874.776

0
6.923.334
6.923.334

76.192
(109.859)
(33.667)

76.192
6.813.475
6.889.667

76.192
6.813.475
6.889.667

0,02
1,95
1,97

100,00
100,00
100,00

76.192
6.813.475
6.889.667

100,00
100,00
100,00

0
0
0

341.218.179

107.839.457

449.057.636

349.395.975

100,00

77,81

331.521.199

94,88

17.874.776

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.

Quadre 15. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Ingressos
Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Drets
liquidats
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Recaptació
líquida
(G)

Nivell de
cobrament (%)
(H=G/D)

Pendent de
cobrament
(I=D-G)

66.590.275
218.082.872
935.338
285.608.485

22.926.258
(11.893.761)
(147.388)
10.885.109

89.516.533
206.189.111
787.950
296.493.594

89.516.533
188.363.577
787.950
278.668.060

28,14
59,22
0,25
87,61

100,00
91,35
100,00
93,99

67.575.833
158.495.446
624.555
226.695.834

75,49
84,14
79,26
81,35

21.940.700
29.868.131
163.395
51.972.226

35.959.711
35.959.711

3.817.580
3.817.580

39.777.291
39.777.291

38.354.779
38.354.779

12,06
12,06

96,42
96,42

24.035.076
24.035.076

62,67
62,67

14.319.703
14.319.703

Total ingressos no financers

321.568.196

14.702.689

336.270.885

317.022.839

99,67

94,28

250.730.910

79,09

66.291.929

Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total ingressos financers

531.395
0
531.395

89.324.228
496.035
89.820.263

89.855.623
496.035
90.351.658

545.641
496.035
1.041.676

0,17
0,16
0,33

0,61
100,00
1,15

545.641
496.035
1.041.676

100,00
100,00
100,00

0
0
0

322.099.591

104.522.952

426.622.543

318.064.515

100,00

74,55

251.772.586

79,16

66.291.929

Capítol
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Total ingressos corrents
Capítol 7. Transferències de capital
Total ingressos de capital

Total ingressos

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.

27

Quadre 16. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Despeses

Capítol
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Total despeses corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Total despeses de capital
Total despeses no financeres
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total despeses financeres
Total despeses

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Obligacions
reconegudes
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Pagaments
realitzats
(G)

Nivell de
pagament (%)
(H=G/D)

Pendent de
pagament
(I=D-G)

210.297.582
63.304.015
1.041.270
6.672.865
281.315.732

3.543.308
16.738.492
15.794
6.301.241
26.598.835

213.840.890
80.042.507
1.057.064
12.974.106
307.914.567

213.840.890
49.734.113
1.057.064
12.974.106
277.606.173

62,98
14,65
0,31
3,82
81,76

100,00
62,13
100,00
100,00
90,16

211.459.033
43.771.031
664.326
12.371.252
268.265.642

98,89
88,01
62,85
95,35
96,64

2.381.857
5.963.082
392.738
602.854
9.340.531

36.662.253
0
36.662.253

75.164.306
163.818
75.328.124

111.826.559
163.818
111.990.377

55.033.477
163.818
55.197.295

16,21
0,05
16,26

49,21
100,00
49,29

48.646.061
150.237
48.796.298

88,39
91,71
88,40

6.387.416
13.581
6.400.997

317.977.985

101.926.959

419.904.944

332.803.468

98,02

79,26

317.061.940

95,27

15.741.528

0
4.121.606
4.121.606

300
2.595.693
2.595.993

300
6.717.299
6.717.599

300
6.717.299
6.717.599

0,00
1,98
1,98

100,00
100,00
100,00

300
6.717.299
6.717.599

100,00
100,00
100,00

0
0
0

322.099.591

104.522.952

426.622.543

339.521.067

100,00

79,58

323.779.539

95,36

15.741.528

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.

Quadre 17. Liquidació del pressupost de l’exercici 2012. Ingressos

Capítol
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Total ingressos corrents
Capítol 7. Transferències de capital
Total ingressos de capital

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Drets
liquidats
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Recaptació
líquida
(G)

Nivell de
cobrament (%)
(H=G/D)

Pendent de
cobrament
(I=D-G)

75.311.524
185.726.401
1.485.338
262.523.263

29.768.213
(17.412.800)
(800.981)
11.554.432

105.079.737
168.313.601
684.357
274.077.695

105.079.737
168.313.601
684.357
274.077.695

35,08
56,19
0,23
91,50

100,00
100,00
100,00
100,00

88.607.716
159.617.220
416.149
248.641.085

84,32
94,83
60,81
90,72

16.472.021
8.696.381
268.208
25.436.610

34.801.149
34.801.149

(10.879.132)
(10.879.132)

23.922.017
23.922.017

23.922.017
23.922.017

7,98
7,98

100,00
100,00

17.865.738
17.865.738

74,68
74,68

6.056.279
6.056.279

Total ingressos no financers

297.324.412

675.300

297.999.712

297.999.712

99,48

100,00

266.506.823

89,43

31.492.889

Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total ingressos financers

531.395
0
531.395

130.872.006
991.939
131.863.945

131.403.401
991.939
132.395.340

556.395
991.939
1.548.334

0,19
0,33
0,52

0,42
100,00
1,17

556.395
991.939
1.548.334

100,00
100,00
100,00

0
0
0

297.855.807

132.539.245

430.395.052

299.548.046

100,00

69,60

268.055.157

89,49

31.492.889

Pressupost
definitiu
(C=A+B)

Obligacions
reconegudes
(D)

Estructura
real (%)
(E)

Nivell
d’execució (%)
(F=D/C)

Pagaments
realitzats
(G)

Nivell de
pagament (%)
(H=G/D)

Pendent de
pagament
(I=D-G)

Total ingressos

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.
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Quadre 18. Liquidació del pressupost de l’exercici 2012. Despeses

Capítol
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Total despeses corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Total despeses de capital
Total despeses no financeres
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total despeses financeres
Total despeses

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

199.786.602
56.033.767
701.592
4.135.080
260.657.041

(1.701.985)
59.802.934
601.176
12.467.054
71.169.179

198.084.617
115.836.701
1.302.768
16.602.134
331.826.220

198.084.617
50.354.393
1.302.768
16.602.134
266.343.912

63,14
16,05
0,41
5,29
84,89

100,00
43,47
100,00
100,00
80,27

195.772.465
44.099.898
1.233.859
15.916.830
257.023.052

98,83
87,58
94,71
95,87
96,50

2.312.152
6.254.495
68.909
685.304
9.320.860

31.825.558
0
31.825.558

63.402.566
303.016
63.705.582

95.228.124
303.016
95.531.140

44.051.550
303.016
44.354.566

14,04
0,10
14,14

46,26
100,00
46,43

38.821.513
216.776
39.038.289

88,13
71,54
88,01

5.230.037
86.240
5.316.277

292.482.599

134.874.761

427.357.360

310.698.478

99,03

72,70

296.061.341

95,29

14.637.137

1.875
5.371.333
5.373.208

0
(2.335.516)
(2.335.516)

1.875
3.035.817
3.037.692

1.875
3.035.817
3.037.692

0,00
0,97
0,97

100,00
100,00
100,00

1.875
3.035.817
3.037.692

100,00
100,00
100,00

0
0
0

297.855.807

132.539.245

430.395.052

313.736.170

100,00

72,89

299.099.033

95,33

14.637.137

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Les columnes E i H han estat elaborades per la Sindicatura.
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Quadre 19. Estat del resultat pressupostari
Concepte

2010

2011

2012

Resultat d’operacions no financeres
Resultat d’operacions amb actius financers

22.889.692
462.415

(15.780.629)
545.341

(12.698.766)
554.520

Resultat pressupostari de l’exercici

23.352.107

(15.235.288)

(12.144.246)

Variació neta de passius financers

(5.251.765)

(6.221.264)

(2.043.878)

Saldo pressupostari de l’exercici

18.100.342

(21.456.552)

(14.188.124)

Crèdits disposats finançats amb romanent de tresoreria
Desviacions de finançament positives per recursos de l’exercici
en despeses amb finançament afectat
Desviacions de finançament negatives en despesa amb
finançament afectat

(22.532.071)
-

Superàvit/dèficit de finançament de l’exercici

(4.431.729)

-

1.669.969

-

-

2.996.583

12.769.436

(18.459.969)

251.281

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

La UAB presenta les desviacions amb finançament afectat per l’import net sense separar
les desviacions positives i negatives.

2.4.

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Els drets liquidats totals en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 367,50 M€,
318,06 M€ i 299,55 M€, respectivament, el que suposa un 81,84%, un 74,55% i un 69,60%,
respectivament, del pressupost definitiu. Els ingressos no financers liquidats en els exercicis fiscalitzats han estat de 365,40 M€ el 2010, 317,02 M€ el 2011 i 298,00 M€ el 2012. Els
drets liquidats en l’exercici 2010 han augmentat en un 0,25% respecte als del 2009, els del
2011 han disminuït en un 13,45% respecte als del 2010 i els del 2012 han disminuït en un
5,82% respecte als del 2011.

2.4.1. Taxes i altres ingressos
En el quadre 20 es presenta el desglossament per conceptes de Taxes i altres ingressos
en els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 20. Taxes i altres ingressos
Concepte

2010

2011

2012

Preus públics

57.749.693

65.539.576

84.845.315

Prestacions de serveis

23.339.070

23.007.567

18.107.775

Venda de béns

313.875

279.310

774.424

Reintegraments

478.906

93.230

80.629

Altres ingressos

619.078

596.850

1.271.594

82.500.622

89.516.533

105.079.737

Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Preus públics
Els ingressos per preus públics per 57,75 M€ l’exercici 2010, 65,54 M€ l’exercici 2011 i
84,85 M€ l’exercici 2012, representen un 70,00%, un 73,22% i un 80,74%, respectivament,
dels ingressos totals del capítol. Aquests ingressos per preus públics representen el
15,71% dels drets liquidats totals de l’exercici 2010, el 20,61% dels de l’exercici 2011 i el
28,32% dels de l’exercici 2012.
Els ingressos per matrícules en titulacions de cicles i graus van ser de 36,53 M€ el 2010,
de 42,66 M€ el 2011 i de 62,03 M€ el 2012, amb uns increments respecte de l’exercici
anterior del 19,83% el 2010, del 16,77% el 2011 i del 45,43% el 2012. Aquests increments
són el resultat, d’una banda, de la implantació total dels estudis adaptats a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (graus i màsters oficials) i, d’una altra, dels increments dels preus dels
serveis acadèmics aprovats en els decrets de preus de cada curs.
Els preus dels serveis acadèmics aplicables als cursos del 2010-2011 al 2012-2013 van
ser aprovats pels decrets 98/2010, del 20 de juliol, 365/2011, del 12 de juliol, i 77/2012, del
10 de juliol. En aquest període hi va haver un increment important en els preus de la
matrícula (aproximadament un 2,52% per als estudis de cicle i entre un 5,15 i un 45,02%
per als estudis de grau el curs 2010-2011, un 7,60% el 2011-2012 i un 67% el 2012-2013),
si bé el curs 2012-2013 es van introduir les anomenades beques Equitat, complementàries
a les beques ministerials. També es van incrementar els recàrrecs per segones i successives matrícules, van desaparèixer algunes gratuïtats i es va modificar el coeficient d’estructura docent d’alguns estudis.
El Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que els pressupostos generals de l’Estat
han de finançar les beques en la quantitat que correspongui al límit inferior de l’interval
establert per al preu públic de cada ensenyament i que les comunitats autònomes finançaran íntegrament amb càrrec als seus pressupostos la diferència entre el preu públic que
fixin i el límit mínim que correspongui a cada ensenyament. Fins que totes les universitats
implantin sistemes de comptabilitat analítica i com a màxim fins al curs 2015-2016, la part
del component de matrícula que es finançarà amb càrrec als pressupostos de l’Estat serà
el vigent a 22 d’abril del 2012 (el corresponent al curs 2011-2012) actualitzat per a cada
curs amb el coeficient que determini la Conferència General de Política Universitària.
La disposició addicional quarta del Reial decret 1000/2012, del 29 de juny, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a
l’estudi per al curs 2012-2013 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, del 21
de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi personalitzats,
estableix que per al curs 2012-2013 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports aportarà a les
universitats, en concepte de compensació dels preus públics dels alumnes becats, una
quantitat per alumne becat igual a la del preu públic corresponent al curs 2011-2012
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actualitzada en un 1% i que la diferència fins al preu públic fixat per la comunitat autònoma
haurà de ser compensat per aquesta.
L’article 4 del Decret 77/2012, del 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya
per al curs 2012-2013, estableix que la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques
i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el 25% dels ingressos recaptats addicionalment
per aquestes amb l’increment de preus per sobre de l’IPC aplicats als graus i als estudis
de primer i/o segon cicle, i per tal de garantir el principi d’equitat, realitzaran, mitjançant
l’AGAUR, les convocatòries de beques Equitat i de beques Excel·lència. Les beques Equitat aniran adreçades als estudiants d’aquestes universitats, de manera que, segons el nivell de renda familiar, l’aportació de l’estudiant resulti minorada en el percentatge que estableixi la convocatòria.
La Resolució ECO/1159/2012, del 27 de juliol, estableix el procediment per obtenir l’acreditació del tram de renda familiar per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis
universitaris per al curs 2012-2013. En aquesta Resolució s’estableixen sis llindars de
renda computable que impliquen una reducció en el preu dels crèdits matriculats per
primera vegada d’entre el 0% (cap reducció per al llindar més alt) i el 50% per al llindar
més baix.
De l’aplicació de la normativa anterior es deriven els efectes següents per al curs 20122013:

• Increment del cost de les bonificacions i exempcions de matrícula que, històricament, ja
eren una despesa de la Universitat (famílies nombroses de més de tres fills, matrícules
d’honor).

• Una part dels ingressos deixats de percebre dels alumnes amb beca ministerial i dels
alumnes de família nombrosa de tres fills no es recuperen i suposen un major cost per a
la Universitat.

• Els ingressos de la Universitat depenen del nivell de renda dels seus estudiants.
• De les dades facilitades per la UAB es desprèn que l’import de les gratuïtats no recuperables per la Universitat pel curs 2012-2013 va ser de 9,70 M€ (4,41 M€ pel diferencial
de beques del Ministeri; 1,11 M€ pel diferencial de famílies nombroses; 1,35 M€ per les
reduccions segons el nivell de renda familiar, i 2,83 M€ per altres conceptes). La UAB va
registrar 7,90 M€ com a despesa de l’exercici 2012 i la resta en l’exercici 2013.

• Els ingressos deixats de percebre per la UAB com a resultat de l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica per al curs 2012-2013 representen un 35,1% dels ingressos
addicionals derivats de l’increment de preus aprovat pel Decret 77/2012, del 10 de juliol.
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Ingressos de centres adscrits
Els drets liquidats per la tutela acadèmica de centres vinculats i escoles universitàries adscrites van ser de 2,30 M€ el 2010, de 2,62 M€ el 2011 i de 2,53 M€ el 2012. D’acord amb
els decrets que fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques, fins al
curs 2011-2012 els estudiants dels centres adscrits havien d’abonar a la Universitat en
concepte de tutela acadèmica el 10% dels preus dels serveis acadèmics si es tractava
d’un centre la titularitat del qual correspongués a la Generalitat, als seus ens autònoms o
als consorcis en els quals participi i el 22% en la resta de casos. Per al curs 2012-2013 els
percentatges anteriors es van modificar essent del 7% en el primer cas i del 16% en el
segon. La UAB fa una estimació d’ingressos a final d’any basada en la informació de cursos anteriors. A final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això,
el 31 d’octubre del 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica corresponent al curs 2012-2013. En opinió de la Sindicatura, les escoles adscrites haurien de
liquidar provisionalment la tutela acadèmica un cop finalitzat el període ordinari de matrícula i fer una liquidació definitiva un cop tancada la matrícula de cada curs.
Ingressos de formació continuada
Els ingressos de programes de formació continuada van ser de 13,75 M€ el 2010, 15,67 M€
el 2011 i 14,05 M€ el 2012. La normativa reguladora dels programes de formació continuada vigent en els exercicis fiscalitzats va ser aprovada el setembre del 2005, el juliol
del 2009 i el març del 2011. La normativa inclou aspectes acadèmics i econòmics. Entre
els econòmics hi ha els següents: autofinançament dels cursos, establiment d’un cànon,
aprovació dels preus mínims per crèdit (correspon al Consell Social) i liquidació dels
cursos en finalitzar cada edició. La normativa no inclou aspectes com la dedicació i retribució del professorat, tant propi com extern, dedicació màxima del professorat o procediment
aplicable en cas que un curs sigui deficitari
La Universitat no va facilitar un detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que
permetés analitzar la seva gestió en el període fiscalitzat.
Prestacions de serveis
Els ingressos per prestacions de serveis inclouen, entre d’altres, els dels convenis de
transferència de tecnologia i recerca, els dels serveis d’anàlisis, els del Servei d’Activitat
Física i els del Servei d’Idiomes. El 31 de desembre del 2012 el Servei d’Activitat Física
presentava una diferència entre ingressos i despeses de 0,36 M€ i el Servei d’Idiomes, de
2,16 M€. Per als Serveis cientificotècnics la UAB no va facilitar informació sobre ingressos i
despeses. Les activitats d’aquests serveis no han estat objecte de fiscalització.
Fins a l’exercici 2009 també s’hi incloïen els ingressos de l’Hospital Clínic Veterinari. A
partir de l’exercici 2010 la gestió d’aquest hospital la fa la Fundació Hospital Clínic Veterinari i la UAB no té ingressos per aquest concepte. El 31 de desembre del 2012 no s’havia
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formalitzat cap acord o conveni entre la UAB i la Fundació que reguli la col·laboració i les
relacions existents entre ambdues entitats (vegeu l’apartat 2.11). Aquesta situació no havia
estat corregida el 31 de desembre del 2014. L’exercici 2012 es va registrar una venda d’equipaments a la Fundació Hospital Clínic Veterinari com un ingrés per taxes i altres ingressos en lloc de com Alienacions d’immobilitzat en el capítol 6 del pressupost d’ingressos.
No ha estat facilitada la valoració dels elements venuts.

2.4.2.

Transferències corrents

En el quadre 21 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per transferències corrents els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 21. Transferències corrents
Concepte

2010

2011

2012

De l’Administració de l’Estat

9.442.183

10.923.079

6.604.187

D’organismes autònoms administratius i comercials

2.504.010

1.008.049

1.004.432

D’empreses públiques i altres

3.691.911

3.494.586

2.961.741

204.264.686

167.581.443

151.194.865

274.556

191.648

189.847

D’empreses privades

4.457.524

3.699.254

4.003.253

De famílies i institucions sense finalitat de lucre

1.103.962

427.723

591.411

D’organismes internacionals

1.695.954

1.037.795

1.763.865

227.434.786

188.363.577

168.313.601

De la Generalitat de Catalunya
De corporacions locals

Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

En els exercicis fiscalitzats els ingressos per transferències corrents han disminuït respecte
de l’exercici anterior (1,60% el 2010, 17,18% el 2011 i 10,64% el 2012) a causa, principalment, de la disminució d’un 25,98% de les transferències de la Generalitat en el període
2010-2012.
Transferències corrents de l’Administració de l’Estat
Els drets liquidats per transferències corrents de l’Administració de l’Estat corresponen bàsicament a beques i a subvencions per a personal de recerca (principalment dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva).
Transferències corrents d’empreses públiques i altres
Del total de Transferències d’empreses públiques i altres a 31 de desembre del 2010, del
2011 i del 2012, un total de 2,87 M€, 3,17 M€ i 2,29 M€, respectivament, corresponen a
l’AGAUR. Els imports registrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de
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cobrament o pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. Per aquest motiu, la Sindicatura no pot concloure sobre els drets liquidats corresponents a ingressos provinents de
l’AGAUR dels exercicis fiscalitzats.
Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya
Les transferències rebudes de la Generalitat representen un 89,81% del total de transferències corrents liquidades el 2010, un 88,97% de les del 2011 i un 89,83% de les del
2012. La Sindicatura ha conciliat sense diferències significatives els drets liquidats per la
UAB amb les obligacions reconegudes per la Generalitat segons les respostes rebudes de
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per als tres exercicis fiscalitzats. A 30
de juny del 2013 restaven pendents de cobrament 0,15 M€ liquidats el 2010, 25,27 M€ liquidats el 2011 i 4,75 M€ liquidats el 2012. En el quadre 22 es presenta el desglossament
per conceptes.
Quadre 22. Transferències rebudes de la Generalitat
Concepte
Subvenció per despeses corrents

2010

2011

2012

184.047.463

150.508.577

147.404.141

Finançament i millora addicional condicionada a objectius

8.675.329

10.144.628

9.947.620

Programa de foment de la recerca universitària (PROFOR)

3.834.000

2.650.003

1.958.541

Pla Jaume Serra i Húnter i Programa d’incentivació de la incorporació i intensificació de l’activitat investigadora (Programa I3)

4.120.894

2.106.037

2.787.091

Altres

3.587.000

2.172.198

(10.902.528)

204.264.686

167.581.443

151.194.865

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

La subvenció per despeses corrents representa un 90,10% del total de transferències de la
Generalitat l’exercici 2010, un 89,81% el 2011 i un 97,49% el 2012. El detall per conceptes
es presenta en el quadre 23.
Quadre 23. Subvenció per despeses corrents
Concepte
Subvenció fixa

2010

2011

2012

22.819.214

18.715.343

18.846.770

108.849.920

87.323.170

86.242.770

Subvenció derivada

25.383.580

21.337.757

19.552.319

Subvenció estratègica

26.994.749

23.132.307

22.762.282

184.047.463

150.508.577

147.404.141

Subvenció bàsica

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

La Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa del 22 de gener del
2010 va establir una subvenció a la UAB per a despeses corrents de l’exercici 2010 de
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190,92 M€. Mitjançant Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de l’1
de desembre del 2010 i en aplicació de les mesures de contenció de la despesa i de
reducció del dèficit públic, aquesta subvenció va quedar fixada en 184,05 M€
La Resolució del secretari d’Universitats i Recerca del 20 de setembre del 2011 estableix
que per a l’any 2011 a la UAB li correspon un import de 150,51 M€ per al finançament de
les seves despeses corrents.
Mitjançant diverses resolucions del secretari d’Universitats i Recerca, l’any 2012 es van
atorgar a la UAB 147,40 M€ per al finançament de les seves despeses corrents en aplicació del Model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes.
Mitjançant la Resolució del secretari d’Universitats i Recerca del 19 de desembre del 2012
es van fer diverses modificacions en la subvenció per a despeses corrents atorgada a la
UAB per al 2012. D’aquestes modificacions les més destacables són la reducció de
8,68 M€ en compliment de l’Acord de Govern del 24 de juliol del 2012, que adequa les
mesures de reducció retributives dels empleats públics a la mesura de supressió de la
paga extraordinària del mes de desembre adoptada amb caràcter bàsic pel Govern de
l’Estat a través del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol; 1,73 M€ en compliment de
l’acord de Govern del 5 de juny del 2012, referent al tercer ajust per a la sostenibilitat i
solvència de les finances de la Generalitat; 1,31 M€ per les actuacions realitzades des de
la Secretaria d’Universitats i Recerca per a la millora dels serveis acadèmics del conjunt
del sistema universitari.
La Resolució esmentada en el paràgraf anterior també estableix que una part del major
ingrés obtingut per les universitats públiques en aplicació dels preus del curs 2012-2013,
es destini a minorar el deute històric. Per a la UAB aquest import es fixa en 0,40 M€. La
UAB va registrar aquest import com un menor ingrés per subvencions en lloc de com una
cancel·lació de drets d’exercicis tancats.
Finançament i millora addicional condicionada a objectius
El Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques de Catalunya per al
període 2007-2010 preveia unes aportacions condicionades al compliment d’objectius de
294,50 M€ mentre que les aportacions reals a les universitats van ser de 135,35 M€ (vegeu
l’informe 16/2012 de la Sindicatura de Comptes). L’exercici 2010 la UAB va reconèixer
8,68 M€ en concepte de transferència complementària corresponent a la millora addicional
de l’exercici 2009. Aquest import va ser autoritzat per Acord de Govern del 23 de novembre del 2010.
La UAB va rebre un finançament addicional condicionat a objectius de 10,14 M€ l’exercici
2011 i de 9,95 M€ l’exercici 2012. No hi ha evidència que s’haguessin establert els objectius ni que s’haguessin avaluat.
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2.4.3.

Transferències de capital

En el quadre 24 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per transferències de
capital els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 24. Transferències de capital
Concepte

2010

2011

2012

11.875.147

11.786.197

6.384.687

731.919

1.374.003

970.690

4.393.590

4.503.575

4.764.605

28.683.766

9.950.206

3.519.548

De corporacions locals

321.455

179.287

72.643

Ingressos de convenis

1.804.484

671.361

688.345

De famílies i institucions sense finalitat de lucre

1.241.298

1.332.901

1.581.734

De l’exterior

5.587.478

8.557.249

5.939.765

54.639.137

38.354.779

23.922.017

De l’Administració de l’Estat
D’organismes autònoms administratius i comercials
D’empreses públiques
De la Generalitat de Catalunya

Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

Els drets liquidats per transferències de capital han disminuït un 3,56% el 2010, un 29,80%
el 2011 i un 37,63% el 2012. Les transferències de capital de la Generalitat han disminuït
un 87,73% el 2013 respecte del 2010.
Del saldo de transferències d’empreses públiques a 31 de desembre del 2010, del 2011 i
del 2012, un total d’1,46 M€, 1,47 M€ i 1,22 M€ corresponen a l’AGAUR. La Universitat no
ha conciliat els imports registrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de
cobrament o pagament amb l’AGAUR. Per aquest motiu, la Sindicatura no pot concloure
sobre els drets liquidats corresponents a ingressos provinents de l’AGAUR dels exercicis
fiscalitzats.
Dins de Transferències de la Generalitat de l’exercici 2010 s’inclouen 8,69 M€ per a la
construcció d’un edifici destinat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, d’acord amb
el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Innovació i Ciència, en aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Pla d’inversions universitàries
El 17 de juliol del 2007 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’inversions universitàries (PIU) 2007-2013, que preveia una despesa total de 635,00 M€, dels quals 120,00 M€
corresponien a la UAB. El Pla s’estructurava en dos grans objectius: reposició, adaptació i
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millora, TIC i adaptació a l’Espai Europeu (objectiu 1), amb 218,75 M€, i Acabaments i noves obres (objectiu 2), al qual es destinava un pressupost de 416,25 M€.
Per Acord de Govern del 3 d’agost del 2010 es va modificar el PIU per adaptar-lo al ritme
real d’execució dels projectes inicialment programats i al replantejament d’altres, i d’incorporar les inversions derivades de la participació de les universitats catalanes en les
convocatòries 2008 i 2009 del Campus d’Excel·lència Internacional, el que va suposar un
increment de la inversió total de 26,40 M€. L’import que corresponia a la UAB segons
l’Acord de Govern era de 125,06 M€.
El 17 de novembre del 2010 es va signar el Conveni específic d’inversions per al període
del 2007-2013, que incorporava les modificacions de l’Acord de Govern del 3 d’agost del
mateix any. Aquest conveni preveia una aportació a la UAB de 56,34 M€ per al període
2010-2012. L’aportació real ha estat de 31,48 M€.
Per Acord de Govern del 26 d’agost del 2014 es va establir l’import definitiu del PIU en
427,35 M€, el termini màxim d’execució en el 31 de desembre del 2014 i el termini màxim
de justificació en el 31 de març del 2015. Per Acord de Govern del 30 de desembre del
2014 es va modificar l’Acord del 26 d’agost i es va establir l’import definitiu en 423,60 M€,
el que representa una reducció del 35,95% respecte de l’import aprovat per l’Acord de
Govern del 3 d’agost del 2010, com a conseqüència de les mesures d’estalvi i contenció
del dèficit públic. L’import definitiu per a la UAB va ser de 85,81 M€, que estaven totalment
executats el 31 de desembre del 2013. Aquest import significa una reducció del 31,38%
respecte de l’Acord del Govern de l’agost del 2010.
La UAB va liquidar en el capítol 7 del pressupost d’ingressos 19,26 M€ en l’exercici 2010,
9,27 M€ en l’exercici 2011 i 2,95 M€ en l’exercici 2012 per aquest concepte. El 30 de juny
del 2013, els imports de les anualitats del 2011 i del 2012 restaven pendents de cobrament.
La UAB reconeix les subvencions per a projectes de recerca quan l’entitat que les atorga
les notifica oficialment i d’acord amb les anualitats establertes. Tanmateix, d’acord amb els
principis comptables públics, el reconeixement del dret per transferències i subvencions
s’ha de fer quan es produeix l’increment de l’actiu. No obstant això, l’ens beneficiari pot
reconèixer el dret amb anterioritat si coneix de forma certa que l’ens concedent ha dictat
l’acte de reconeixement de la seva obligació. Aquesta obligació de l’ens concedent sorgeix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en
què es compleixen els requisits per al pagament establerts en la normativa reguladora. El
criteri seguit per la UAB pot generar diferències entre els drets liquidats per la Universitat i
els que s’haurien hagut de reconèixer d’acord amb els principis comptables públics. No
obstant això, aquestes diferències, que han de revertir en exercicis futurs i no afecten el
dèficit de la Universitat, només han pogut ser quantificades en part atès el gran nombre de
projectes gestionats per la Universitat.
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2.4.4.

Actius financers

En el quadre 25 es presenta el detall per articles dels drets liquidats per actius financers en
els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 25. Actius financers
Concepte
Reintegrament de préstecs

2010

2011

2012

531.395

531.395

531.395

7.212

14.246

25.000

538.607

545.641

556.395

Venda d’accions
Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

El concepte Reintegrament de préstecs recull els venciments de les anualitats corresponents al préstec que la UAB va atorgar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
(FUAB) l’any 2001 amb un termini de quinze anys. Aquest préstec era part d’una bestreta
reintegrable del Ministeri.

2.4.5.

Passius financers

El 30 de novembre del 2009 el Ministeri de Ciència i Innovació va atorgar diversos préstecs
per al finançament de projectes d’investigació fonamental dins el Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. L’import total avançat en forma de bestretes reemborsables pel Ministeri ha estat d’1,42 M€ l’exercici 2010,
de 0,50 M€ l’exercici 2011 i d’1,16 M€ l’exercici 2012. Aquests imports, que estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), són considerats
préstecs fins al moment en què es justifica la inversió. Un cop aquesta ha estat justificada i
reconeguda pel FEDER aquests imports passen a ser considerats una subvenció de capital cancel·lant l’amortització dels préstecs contra la subvenció.

2.5.

PRESSUPOST DE DESPESES

El total d’obligacions reconegudes en els exercicis 2010, 2011 i 2012 ha estat de
349,40 M€, 339,52 M€ i 313,74 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del
77,81%, del 79,58% i del 72,89%, respectivament. Del total d’obligacions reconegudes en
els tres exercicis destaquen per la seva importància les despeses de personal, de
215,81 M€ el 2010 (61,77% del total), 213,84 M€ el 2011 (62,98% del total) i 198,08 M€ el
2012 (63,14% del total); la despesa de béns corrents i serveis, de 51,29 M€ el 2010
(14,68% del total), 49,73 M€ el 2011 (14,65% del total) i 50,35 M€ el 2012 (16,05% del
total), i la despesa per inversions reals, de 60,05 M€ el 2010 (17,19% del total), 55,03 M€ el
2011 (16,21% del total) i 44,05 M€ el 2012 (14,04% del total).
38

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015

2.5.1.

Despeses de personal

Les obligacions reconegudes en el capítol 1, Despeses de personal, han disminuït respecte de l’exercici precedent en els tres exercicis fiscalitzats (un 0,67% el 2010, un 0,91%
el 2011 i un 7,37% el 2012).
En el quadre 26 es presenta l’evolució del nombre d’efectius de la UAB en els exercicis
fiscalitzats.
Quadre 26. Nombre d’efectius
Categoria

2010

2011

2012

Professors funcionaris

1.313

1.293

1.259

Professors laborals

2.080

2.024

1.988

Total PDI

3.393

3.317

3.247

Personal d’administració i serveis (PAS)

1.849

1.793

1.753

Plantilla total

5.242

5.110

5.000

Personal docent i investigador (PDI)

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.
Nota: Dades del PDI del 2010 referides a l’1 de gener del 2011. Dades del PDI del 2011 i del
2012 i dades del PAS referides al 31 de desembre de cada any.

En el quadre 27 es presenta l’evolució del nombre d’efectius de PDI acumulat per categories en els exercicis fiscalitzats.
Quadre 27. Evolució del nombre d’efectius de PDI
Categoria

2010

2011

2012

5

8

8

369

395

379

17

16

16

Agregat

167

163

161

Titular d’universitat

875

834

823

52

48

41

197

177

146

-

12

12

Associat

972

867

799

Associat mèdic

534

581

615

Visitant

37

29

34

Emèrit

33

41

49

Altres

135

146

164

3.393

3.317

3.247

Catedràtic contractat
Catedràtic d’universitat
Catedràtic d’escola universitària

Titular d’escola universitària
Lector
Col·laborador permanent

Total

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.
Nota: Dades del 2010 referides a l’1 de gener del 2011. Dades del 2011 i del 2012 referides al 31
de desembre de cada any.
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La despesa de personal pressupostada inicialment per als exercicis 2010, 2011 i 2012 va
ser de 217,28 M€, 210,30 M€ i 199,79 M€, respectivament, mentre que la despesa liquidada per la UAB ha estat de 215,81 M€ el 2010, 213,84 M€ el 2011 i 198,08 M€ el 2012.
El 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 restaven pendents de pagament 2,47 M€,
2,38 M€ i 2,31 M€, respectivament, que corresponen principalment a quotes a pagar a la
Seguretat Social.
A partir de les dades obtingudes de la liquidació dels capítols 1 i 6, la Sindicatura ha elaborat el quadre 28 amb el detall de la despesa per tipus de personal.
Quadre 28. Despesa per tipus de personal
Concepte
PDI

2010

2011

2012

120.631.443

119.409.427

111.451.266

PDI funcionari

75.212.740

74.598.993

70.392.991

PDI laboral

30.656.455

29.821.673

27.291.332

PDI contractat

5.083.446

5.204.665

4.277.632

Seguretat Social

9.678.802

9.784.096

9.489.311

PAS

70.562.234

69.194.580

63.271.796

PAS funcionari

28.305.710

27.464.317

25.064.572

PAS laboral

28.579.588

28.104.156

25.052.787

Seguretat Social

13.676.936

13.626.107

13.154.437

Activitats

20.557.846

21.620.627

20.617.381

Personal propi

10.466.370

10.593.840

9.947.941

Personal extern

5.879.378

6.802.471

6.634.449

Seguretat Social

4.212.098

4.224.316

4.034.991

Recerca

18.341.994

18.942.416

18.415.796

Personal propi

3.569.824

3.555.441

2.920.823

Personal extern

10.778.322

11.224.901

11.113.210

Seguretat Social

3.912.052

4.061.142

4.231.584

Indemnitzacions

81.796

100.932

150.179

1.272.809

686.469

206.266

231.366.326

229.853.519

213.962.505

Altres despeses socials
Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Nota: Aquest quadre comprèn tant la despesa de personal del capítol 1 com la del
capítol 6. No inclou els becaris d’investigació.

L’Informe sobre homogeneïtzació de criteris pressupostaris i comptables aplicables a les
universitats públiques catalanes, elaborat l’any 2010 per un grup de treball format per les
universitats i liderat pel Comissionat per a Universitats i Recerca, estableix que les despeses de personal s’han de recollir, com a norma general, en el capítol 1 del pressupost
de despeses i que el personal contractat per a projectes de recerca finançats amb ingressos per transferències de capital s’ha d’incorporar en el concepte 64, Immobilitzat
material.
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La despesa de personal ha augmentat respecte de l’exercici anterior un 0,16% el 2010 i ha
disminuït un 0,65% el 2011 i un 6,91% el 2012. La despesa de PAS ha augmentat un 0,14%
el 2010 i ha disminuït un 1,94% el 2011 i un 8,56% el 2012. La despesa del PDI ha
disminuït un 0,28% el 2010, un 1,01% el 2011 i un 6,66% el 2012.
L’evolució de les despeses de personal és el resultat de l’impacte de la consolidació de la
reducció en les retribucions per aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, i del Reial
decret llei 8/2010, del 20 de maig, així com de l’aplicació de les lleis de pressupostos
generals de l’Estat i de la Generalitat per a cada un dels exercicis, de la Llei 5/2012, del 20
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics, del Reial decret Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat pel qual s’elimina la
paga extra de desembre, i del Decret llei 2/2012, del 25 de setembre, sobre millores de la
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, del seu
sector públic i de les universitats públiques catalanes.
De les mesures endegades per la mateixa universitat cal destacar els plans d’ajust de PDI
dels exercicis 2011 i 2012 que comprenen, entre altres aspectes, l’ajornament de convocatòries de sabàtics amb la consegüent supressió de recursos de reforç, l’amortització de
places de professors que s’acullen al pla d’emeritatge i l’ajustament dels recursos de
personal acadèmic d’acord amb les instruccions rebudes per la UAB.
Per al treball de fiscalització, la UAB ha facilitat a la Sindicatura un fitxer per a cada any
amb el detall de la nòmina per persones i conceptes, que ha estat conciliat amb la despesa de personal registrada en els capítols 1, 2, 4 i 6 del pressupost i amb la despesa de
personal del Compte del resultat economicopatrimonial. Per als exercicis 2010, 2011 i 2012
les diferències de conciliació són de 0,80 M€ negatius, 0,24 M€ i 1,36 M€ negatius, respectivament, degudes principalment als pagaments que es registren comptablement com
a despeses de personal en els capítols 4 i 6 però que no es gestionen des del sistema de
nòmines. La part més important d’aquests pagaments correspon als efectuats a becaris de
suport a la recerca, becaris de col·laboració, becaris de treball de campus i becaris
d’investigació. Els pagaments es fan des de l’àrea d’economia i no des de l’àrea de personal. La UAB no ha facilitat una relació nominal d’aquests pagaments per cap dels exercicis fiscalitzats.
Autorització de la despesa de personal
L’article 81.4 de la LOU estableix que tant les despeses del PDI com del PAS han de ser
autoritzades per la comunitat autònoma en el marc de la normativa bàsica sobre oferta
d’ocupació pública. L’article 163 de la LUC estableix que les despeses del PDI i del PAS i
la previsió agregada de places i contractes han de ser autoritzades pel Govern de la
Generalitat. Fins a l’exercici 2010 les lleis de pressupostos de la Generalitat establien que
aquesta aprovació havia de ser prèvia a la dels pressupostos per part de les universitats
41

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015
(vegeu l’informe 17/2011 de la Sindicatura de Comptes), però a partir de l’exercici 2011
aquesta previsió desapareix de les lleis de pressupostos.
El Govern de la Generalitat va autoritzar la despesa màxima de personal de la UAB dels
exercicis fiscalitzats mitjançant acords del 14 de gener del 2011 (exercici 2010) i del 22 de
gener del 2013 (exercicis 2011 i 2012). En ambdós casos es fa constar que, atès que les
universitats ja havien aprovat els seus pressupostos, les autoritzacions tenien caràcter
extemporani i era d’aplicació el que estableix l’article 67.4 de la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú. L’autorització de les
despeses de personal un cop transcorreguts els exercicis als quals es refereix perd el seu
sentit com a element de control i limitació de la despesa de personal de les universitats.
Els acords de Govern especificaven que l’autorització no comportava en cap cas la
modificació de la subvenció prevista per la Generalitat en els seus pressupostos, ni per
exercicis futurs, i que les despeses autoritzades s’havien d’ajustar a les limitacions legals
aplicables.
Limitacions de l’increment de plantilla
Les lleis de pressupostos dels exercicis 2010, 2011 i 2012 estableixen que no es poden
tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de reestructuració
d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa llevat de les
derivades del traspàs de serveis o d’un finançament finalista extern a la Generalitat. Per a
l’exercici 2012 s’exceptuen d’aquesta limitació les despeses de personal i la contractació
resultant de programes de foment competitius o d’altres recursos externs, en l’àmbit
d’universitats i recerca.
La disposició addicional divuitena de la Llei de pressupostos del 2010 i l’article 38 de la
Llei de pressupostos del 2011 estableixen que el nombre de dotacions de PDI i de PAS, en
termes d’equivalència a temps complet, només pot créixer amb relació al pressupost de
l’any anterior en les universitats que no liquidin el pressupost amb un romanent de tresoreria negatiu. El mateix article 38 esmentat preveu que només puguin reposar efectius,
amb caràcter excepcional i quan sigui necessari per garantir la qualitat del servei, les universitats en situació d’equilibri pressupostari o les que apliquin un pla d’estabilització pressupostària sobre el qual hagi informat favorablement el departament competent en matèria
d’universitats. En els exercicis fiscalitzats la UAB va liquidar el seu pressupost en situació
de dèficit i no disposava d’un pla d’estabilització sobre el qual la Secretaria d’Universitats i
Recerca hagués informat favorablement.
Les lleis de pressupostos del 2011 i del 2012 disposen que el nomenament de personal
interí i laboral temporal per vacant no pot superar el límit establert amb caràcter bàsic per
la llei de pressupostos generals de l’Estat i s’ha de concentrar a atendre necessitats
urgents i inajornables dels serveis públics essencials que determini el Govern.
42

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015
La Sindicatura no es pot pronunciar sobre el compliment de les limitacions anteriors
perquè, d’una banda, la informació a què ha tingut accés no inclou tots els aspectes que
serien necessaris i, d’una altra, perquè es requeriria un nivell d’aprofundiment en les altes
de personal i en les variacions retributives que excedeix l’abast d’aquest informe. No
obstant això, en el treball realitzat s’ha observat que en l’exercici 2012 es va signar un
acord per determinar mesures organitzatives per al col·lectiu de bibliotecaris que suposava
un increment de la despesa de personal.
Relació de llocs de treball
El Consell de Govern en la sessió del 25 d’abril del 2012 i el Consell Social en la del 3 de
maig del 2012 van aprovar l’RLT global de PAS de la UAB, que comprèn les modificacions
aprovades pels mateixos òrgans durant els exercicis fiscalitzats. Aquesta RLT no ha estat
publicada en el DOGC.
En els exercicis fiscalitzats es van fer diverses modificacions en l’RLT, algunes de les quals
no van ser aprovades pel Consell Social.
L’RLT del PAS inclou 1.669 llocs de treball, 966 dels quals són places de funcionari, 702 ho
són de personal laboral i 1 de personal eventual. L’article 30 del Decret legislatiu 1/1997
estableix que els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris
públics. Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral si es tracta de
llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu; si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d’oficis; si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, arts
gràfiques, enquestes, protecció civil, comunicació social, expressió artística, serveis
socials o protecció de menors i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades; si
es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics
especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent per al desenvolupament adequat de les funcions pròpies del lloc, o si es tracta de llocs d’investigació.
De l’anàlisi dels llocs de treball previstos per a PAS laboral es desprèn que s’inclouen
alguns llocs, com auxiliars de serveis comuns, caps d’unitat o serveis, assessors jurídics i
tècnics informàtics que, en opinió de la Sindicatura, podrien ser ocupats per funcionaris
mitjançant la creació dels cossos o escales corresponents, ja que no reuneixen les
característiques d’excepcionalitat previstes en la normativa.
Variacions retributives
La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2010, estableix que per a l’exercici del 2010 la massa salarial del personal funcionari i
laboral, exclosos els alts càrrecs, el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre
personal directiu experimenta un augment global del 0,3% respecte a la corresponent per
a l’exercici del 2009.
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L’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2010, aplicable al PDI funcionari, estableix el mateix percentatge d’increment.
El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, afegeix diversos articles a la Llei de
pressupostos per al 2010, d’acord amb els quals el conjunt de les retribucions del personal
funcionari en actiu i de la resta de personal no laboral en servei actiu, exclosos els alts
càrrecs, experimenten una reducció del 5% en termes anuals respecte de les vigents el 31
de maig del 2010, llevat de la paga extra del juny, que s’aplicarà sencera; la massa salarial
del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’alta direcció, experimentarà una reducció d’un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes
retributius que l’integren i que li correspongui percebre d’acord amb el conveni col·lectiu
que li sigui aplicable, llevat de la paga extra del mes de juny que s’aplicarà sencera; les
retribucions del personal d’alta direcció i personal directiu de les universitats es reduiran
en percentatges variables entre el 8 i el 15% llevat de la paga extra del mes de juny, que
s’aplicarà sencera.
El Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per
reduir el dèficit públic estableix reduccions semblants a les anteriors, que, en el cas de les
universitats, són aplicables als professors dels cossos docents universitaris (PDI funcionari).
La Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011
i la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012, estableixen que la massa salarial del personal funcionari i laboral, exclosos els alts
càrrecs, el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre personal directiu, no experimenta cap increment respecte de la de l’exercici anterior, un cop aplicada, en termes
anuals, la reducció establerta pel Decret llei 3/2010.
Les lleis 39/2010 i 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2011 i 2012,
respectivament, estableixen que les retribucions del PDI funcionari no poden experimentar
cap increment respecte de les dels 2010 i 2011 un cop aplicada, en termes anuals, la
reducció establerta en el Reial decret llei 8/2010.
El Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix la supressió de la paga extra per a tot
el personal al servei del sector públic. En el cas del PAS laboral que percep més de dues
pagues extraordinàries a l’any, la normativa estableix que es redueix una catorzena part de
les retribucions totals anuals, exclosos els incentius al rendiment.
La UAB va aplicar correctament la normativa anterior excepte les reduccions establertes
en el Reial decret llei 8/2010, en el Decret llei 3/2010 i en el Reial decret llei 20/2012 pel
que fa als complements d’abonament complementari que rebien alguns professors per la
realització de tasques de categoria superior i alguns PAS per diverses causes.
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En relació amb les retribucions variables en funció d’objectius del personal directiu, les lleis
de pressupostos del 2010, 2011 i 2012 estableixen que l’exercici 2010 la quantia màxima
individual no pot ser superior a la vigent per a l’exercici 2008; l’exercici 2011 l’import no pot
ser superior a la vigent per a l’exercici 2010, un cop aplicada, en termes anuals, la reducció salarial establerta pel Decret llei 3/2010, i per al 2012 desapareix el dret a percebre
retribucions variables en funció d’objectius. Els imports abonats per la UAB en concepte
d’objectius en els exercicis fiscalitzats s’ajusten a la normativa.
Jornada i permisos
La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, del 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix que la jornada general de treball del personal
del sector públic no pot ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de
mitjana en còmput anual.
La disposició addicional dotzena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, estableix que la jornada ordinària de treball del PAS de les universitats públiques
de Catalunya ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a trenta-set hores i mitja i deixa
en suspens els acords, pactes i convenis d’àmbit laboral que ho contradiguin.
L’article 42 del Conveni col·lectiu del PAS laboral vigent en els exercicis fiscalitzats estableix que el total anual d’hores de treball és de 1.462 hores distribuïdes setmanalment en
una jornada de 35 hores/setmana en jornada continua o partida, i una reducció de la
jornada de treball els mesos de juliol i agost de, com a mínim, una hora diària. La jornada
del PAS funcionari queda harmonitzada amb la del PAS laboral per aplicació de la Normativa sobre jornada laboral, horaris i permisos del PAS de la UAB (acord amb la Junta de
PAS funcionari del 3 de març de 1998), que estableix que la jornada laboral setmanal és
de 35 hores i la jornada laboral diària, majoritàriament, és de 7 hores.
L’article 18 del Conveni col·lectiu del PDI funcionari vigent en els exercicis fiscalitzats
estableix que la jornada laboral d’aquest personal és la que es fixi amb caràcter general
per al PDI funcionari, establerta en 1.640 hores anuals, que corresponen a una mitjana de
37,5 hores setmanals.
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 29 de maig del 2012 va
acordar que la jornada laboral ordinària del PAS funcionari i laboral quedava fixada en 37,5
hores de còmput setmanal, equivalents a 1.633 hores anuals i que seria efectiva el setembre del 2012. La UAB va aplicar la nova jornada a partir de l’1 d’octubre del 2012. No
obstant això, la UAB ha aplicat un concepte de regularització que suposa una reducció de
la jornada anual en 22,50 hores. Aquesta regulació no s’ajusta a la normativa vigent.
La disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012 estableix que el Govern de la Generalitat havia d’aprovar un pla d’ocupació que inclogués la reducció en un 15% de la jor45
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nada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa sectorial de
negociació del personal d’administració i tècnic, amb la reducció proporcional de retribucions. La disposició addicional vint-i-quatrena de la mateixa Llei establia que, en relació
amb el PAS que a l’entrada en vigor de la llei prestés serveis a la universitat mitjançant
nomenament d’interí, s’havien de tenir en consideració les mesures relatives al personal
interí al servei de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici dels preceptes que els
fossin directament aplicables.
La disposició addicional setzena de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la
Generalitat per al 2012, estableix que “amb caràcter excepcional, el Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema interuniversitari de Catalunya,
ha d’acordar, per mitjà de la seva junta permanent, mesures de contenció de la despesa,
de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables
a les universitats públiques i a les entitats i els organismes que en depenen”.
L’Acord de Govern del 27 de març del 2012 va donar compliment a la disposició transitòria
cinquena esmentada anteriorment en l’àmbit de la Generalitat.
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya no va adoptar cap acord en relació amb
la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 5/2012 i la UAB no va aplicar cap reducció a la jornada i retribucions del PAS interí.
En els exercicis fiscalitzats la UAB va aplicar l’Acord per unificar la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al
servei de les universitats públiques, aprovat per la Mesa General d’Universitats el 25 de
setembre del 2008 i modificat el 21 de juliol del 2012. Aquest Acord inclou alguns supòsits
de permisos i reduccions de jornada que no s’ajusten a la normativa vigent.
Pla de pensions
El 15 de març del 2007 la Mesa General d’Universitats va signar l’acord d’adhesió al Pla de
pensions d’ocupació de promoció conjunta dels treballadors de la Generalitat. Aquest
acord va ser ratificat pels òrgans de representació sindical i pels òrgans de govern de la
UAB. El 2010 la UAB va fer una aportació al Pla de pensions de 0,47 M€. En els exercicis
2011 i 2012 la UAB no hi va fer cap aportació en compliment de les respectives lleis de
pressupostos.
Plans de jubilació voluntària
El Consell de Govern de la UAB, en sessió del 20 de juliol del 2006, va aprovar el Reglament del Pla d’emeritatge del PDI funcionari, al qual es poden acollir els professors
funcionaris que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert 69 i reuneixin els requisits
necessaris per accedir a la jubilació voluntària. Els professors que s’hi acullin poden optar
46

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015
per vincular-se a la UAB mitjançant un contracte com a professor emèrit fins als 70 anys
com a màxim. La percepció com a professor emèrit és la diferència entre el 85% de les
retribucions brutes en el moment de la jubilació i la pensió pública màxima. La dedicació
seria a temps parcial; la docència tindria caràcter voluntari i el professor podria participar
en activitats de l’article 83 de la LOU. Un cop finalitzat el contracte del Pla d’emeritatge, el
professor, a proposta del departament a què pertanyés, podria ser nomenat emèrit en els
termes previstos en la legislació vigent.
L’article 48.1 de la LOU estableix que les universitats poden nomenar professors emèrits
en les condicions previstes en la Llei. L’article 54 bis de la LOU estableix que les universitats, d’acord amb els seus Estatuts, poden nomenar professors emèrits entre professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat. L’article 22 del Reial
decret 898/1985, sobre règim del professorat universitari, estableix el procediment que
s’ha de seguir perquè un professor pugui ser nomenat emèrit: les universitats, amb informe
previ de la Comissió Acadèmica del Consell d’Universitats, poden declarar professors
emèrits aquells professors numeraris jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat durant almenys deu anys; la declaració de professor emèrit implica la constitució
d’una relació de treball contractual, de caràcter temporal, d’acord amb el que estableixin
els Estatuts de la Universitat; la retribució com a emèrit és sempre compatible amb la
percepció de la pensió de jubilació. El nombre de professors emèrits no pot superar el 3%
de la plantilla docent de la Universitat.
La normativa de professorat emèrit de la UAB preveu, en realitat, dos tipus d’emèrits: els
qui ho són un cop arribada la seva jubilació obligatòria i els qui s’han acollit al Pla d’emeritatge. En opinió de la Sindicatura, aquests últims són una categoria creada per Acord
de la UAB i no prevista en la normativa vigent.
En el quadre 29 es presenta el nombre de professors emèrits de la UAB a 31 de desembre
del 2010, del 2011 i del 2012.
Quadre 29. Professors emèrits
Concepte
Pla d’emeritatge
Emèrits LOU
Total

2010

2011

2012

124

134

103

39

44

55

163

178

158

Font: Elaboració pròpia.

Si es consideren les dues categories, el nombre de professors emèrits superava el 3% de
la plantilla docent de la Universitat, límit màxim establert en el Reial decret 898/1985, sobre
el règim del professorat universitari, en els tres exercicis fiscalitzats.
El maig del 2012 la UAB va deixar en suspens el Pla d’emeritatge 2012-2013 pel que fa a
la incorporació de nous professors.
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Pla de jubilació parcial de PAS laboral
En els exercicis 2010 i 2011 la UAB tenia un Pla de jubilació parcial del PAS laboral que
havia estat aprovat l’any 2006 i que no s’ajustava totalment a la normativa vigent. Aquest
Pla es va modificar el 2012 per adaptar-lo a la normativa vigent. En els exercicis fiscalitzats
s’hi van acollir un total de 24 treballadors.
Pla d’ajust del PDI
El maig del 2011 la UAB, en la Instrucció que establia els criteris per a la preparació dels
plans docents corresponents al curs 2011-2012, va incloure una proposta d’ajust del PDI
en la qual s’establien percentatges d’ajust de la despesa de personal d’un 0% per als
departaments deficitaris i entre un 1,25% i un 6,25% per a la resta. D’aquesta proposta es
desprèn que trenta-cinc departaments tenien recursos excedentaris de PDI i setze
departaments n’eren deficitaris. S’hi preveia un ajust en la despesa de personal d’1,84 M€.
El 14 de març del 2012 el Consell de Govern de la UAB va aprovar els criteris d’ajust del
PDI de la UAB per al 2012, que es basaven en l’aplicació d’un model de distribució de
recursos de professorat que tenia en compte les necessitats docents dels departaments
per als graus, la seva productivitat científica i els recursos disponibles. La proposta d’ajust
l’havien d’aplicar tots els departaments excedentaris, preveia l’amortització de places de
professorat en el curs 2012-2013, la reducció de les retribucions del professorat emèrit,
dels complements d’alguns càrrecs acadèmics i canvis en les convocatòries de llicències
per any sabàtic i suposava un ajust estimat en uns quatre milions d’euros.
Els criteris aplicats per a l’elaboració dels plans d’ajust del PDI i l’aplicació en els departaments no formen part de l’abast d’aquest informe.
Retribució en cas de baixa
Els convenis col·lectius del PAS laboral i del PDI laboral vigents els exercicis fiscalitzats
establien que al personal en situació d’incapacitat temporal se li abonaria el 100% de les
retribucions durant un termini màxim de divuit mesos.
El personal funcionari (PAS i PDI) té dret a percebre la totalitat de les seves retribucions
durant els tres primers mesos de baixa. A partir del quart mes se li han d’aplicar els
percentatges de reducció establerts en el Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, i en
la seva normativa de desenvolupament.
La UAB abonava a tot el personal, tant funcionari com laboral, en situació d’incapacitat
temporal la totalitat de les seves retribucions durant divuit mesos. En el cas del PDI funcionari, aquesta millora es va implementar a partir de l’1 de desembre del 2006 en aplicació de l’Acord entre la Junta de PDI i l’equip de govern del 22 de febrer del 2007. En
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aquest Acord s’establia que el complement fins al 100% de les retribucions es pagaria
amb càrrec al fons social. No obstant això, en els exercicis 2010, 2011 i 2012 els pagaments no es van fer amb càrrec a aquest fons.
El Reial decret llei 20/2012 va establir uns nous límits als complements que podien atorgar
les entitats del sector públic als seus treballadors en situació d’incapacitat temporal i va
suspendre els acords, pactes i convenis vigents que preveiessin millores per sobre de
l’establert en aquesta norma. Aquest nou règim entrava en vigor de forma automàtica el 15
d’octubre del 2012. La UAB va aplicar el Decret llei 2/2012, del 25 de setembre, sobre
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
Expedients i conceptes salarials
De l’anàlisi realitzada dels expedients, conceptes salarials i retribucions corresponents als
exercicis fiscalitzats es desprenen les observacions que es presenten a continuació. En
total s’han analitzat cent vuitanta-cinc perceptors (cent PAS i vuitanta-cinc PDI).
Personal d’administració i serveis
Pel que fa al PAS, es desprenen les observacions següents:

• La UAB abonava al PAS funcionari les indemnitzacions per jubilació, invalidesa i defunció establertes per al PAS laboral en el conveni col·lectiu en aplicació dels acords
d’equiparació d’ambdós col·lectius. Tanmateix, en el cas dels funcionaris, aquests pagaments només es podien fer amb càrrec al fons social i seguint el procediment establert per a aquest fons. L’exercici 2012 i en compliment del que disposa la Llei 5/2012
es van deixar d’abonar aquestes indemnitzacions.

• Determinats llocs de treball de PAS laboral (set el 2012) incloïen un complement de direcció que no estava recollit en l’RLT.

• L’any 2010 la Gerència i el Comitè d’Empresa van signar un acord que preveia l’abonament d’un complement salarial als auxiliars de serveis adscrits als Serveis de suport
logístic i punt d’informació per la recollida de documentació relacionada amb les beques dels estudiants. L’acord preveia que el col·lectiu afectat assumiria, dins la jornada
de treball habitual i durant un període determinat, tasques que fins aleshores realitzava
personal extern, que serien compensades de manera puntual i extraordinària, però no
establia imports, criteris per a la seva aplicació i tampoc no indicava els llocs de treball
que afectava. Aquest acord constituïa una modificació de l’RLT que no es va fer en la
forma legalment establerta. En els exercicis 2010, 2011 i 2012 van percebre aquest
complement un total de cent-vint-i-cinc PAS funcionaris, vint-i-vuit i trenta-sis, respectivament.
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• El 23 de març del 2004 la Comissió Paritària de PAS funcionari va acordar l’assimilació a
un grup superior de determinats llocs de treball ocupats per personal de nivell inferior.
En concret, es tractava de places del grup B que eren ocupades per funcionaris del
grup C. En els exercicis fiscalitzats, l’RLT continuava recollint una plaça com del grup B
i la continuava ocupant un funcionari del grup C, per la qual cosa els imports dels conceptes retributius abonats eren diferents dels que correspondrien d’acord amb l’RLT
(sou, triennis i complement de destinació són els corresponents al grup C i el complement específic és superior per compensar la diferència dels altres conceptes).

• L’any 2011 l’equip de Govern, la Gerència i la Junta de PAS funcionari van signar un
acord per determinar les mesures organitzatives per al col·lectiu de bibliotecaris. L’aplicació d’aquest acord incompleix l’article 35.1 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012, que disposa que en l’exercici 2012 no es podien tramitar expedients
de reestructuració d’unitats orgàniques que comportessin un increment global de la
despesa de personal, llevat de les derivades de serveis traspassats o d’un finançament
finalista extern.

• El 2008 es va signar un Acord entre l’equip de Govern i el Comitè d’empresa del PAS
laboral per millorar les condicions laborals i iniciar la carrera professional del PAS
laboral dels serveis d’informàtica de la UAB. El desembre del 2010 es va signar una
addenda a aquest Acord que preveia determinats canvis retributius subjectes a la
realització d’una formació prèvia. L’aplicació d’aquesta addenda va suposar increments
retributius per canvi de complement de lloc de treball a trenta-cinc treballadors el 2011.
Aquests increments vulneren l’article 39 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per
al 2011, d’acord amb el qual esdevenien inaplicables les clàusules contractuals o les
condicions regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del personal laboral que suposessin un increment de la massa salarial.

• Un PAS laboral amb categoria de tècnic de suport a la recerca ocupava un lloc directiu
a una unitat orgànica no inclòs a l’RLT.

• El concepte retributiu Abonament complementari del PAS funcionari recull diversos pagaments que no s’ajusten a la normativa vigent. En un cas es tracta d’un complement
per acumulació de tasques i en cinc casos de realització de tasques d’un lloc de nivell
superior (quatre dels quals no recollits a l’RLT). Aquests pagaments, en la mesura que
es repeteixen en el temps, suposen, de fet, la modificació dels complements específics i
dels complements de lloc de treball sense seguir la tramitació necessària. A més, a
aquests complements no es va aplicar la reducció retributiva establerta pel Decret llei
3/2010.

• D’acord amb la normativa interna de la UAB, que regula la participació excepcional del
PAS en activitats de l’article 83 de la LOU, les retribucions percebudes per aquest
concepte no poden superar, en cap cas, el 30% del salari brut anual del treballador. Les
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retribucions complementàries abonades el 2012 a vint-i-quatre PAS per la seva
participació en projectes superen el límit esmentat.

• Entre els conceptes retributius del PAS, tant funcionari com laboral, s’incloïen fins al
2009 els conceptes Plus campus i Plus menjador. El primer substituïa el complement de
productivitat i s’abonava a tot el personal segons la seva categoria. El segon s’abonava
a tot el personal en règim de jornada partida en funció de les tardes treballades. Per
acord entre la Gerència i la Junta de PAS funcionari del 31 de gener del 2010 es van
transformar els dos conceptes esmentats en un que comprenia una part fixa a pagar el
mes de febrer de cada any i una part variable a pagar el mes de març en funció dels
dies efectivament treballats l’any anterior. Aquest complement no s’ajustava a la normativa vigent en matèria de funció pública, ja que no reunia les característiques per ser
considerat un complement de productivitat, la finalitat del qual és compensar econòmicament el treballador pel resultat obtingut per la seva feina, esforç, dedicació i
resultats. L’acord del 31 de gener del 2010 va quedar en suspens en aplicació de la Llei
1/2012, de pressupostos de la Generalitat per al 2012. D’altra banda, en opinió de la
Sindicatura, a la part fixa d’aquest complement s’hauria d’haver aplicat la reducció retributiva del 5% establerta pel Decret 3/2010. En aquest sentit, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en sentència del 10 d’abril del 2014 va declarar que la part fixa
del Plus campus té naturalesa de complement salarial. Aquesta sentència ha estat
recorreguda en cassació i el maig del 2015 es troba pendent de resolució.
Personal docent i investigador
Pel que fa al PDI, es desprenen les observacions següents:

• En el període fiscalitzat han gaudit d’algun període sabàtic un total de setanta-nou professors. De l’anàlisi realitzada dels setze professors que han gaudit de més d’un any
sabàtic en el període fiscalitzat, en dotze casos no s’ha respectat totalment la normativa
vigent sobre períodes sabàtics.

• El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors de docència i de recerca”, que són persones que desenvolupen la seva activitat professional
fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment
amb la universitat de manera desinteressada duent a terme activitats docents o investigadores i sense tenir vinculació laboral amb la universitat. Es preveu que la UAB pugui
signar convenis o acords amb entitats públiques o privades perquè els col·laboradors
duguin a terme tasques docents i investigadores i que, excepcionalment, es pugui
preveure l’abonament de quantitats econòmiques per part de la Universitat a l’entitat
d’origen dels col·laboradors per compensar la seva dedicació (aquestes compensacions quedarien recollides en el capítol 2, Despeses de béns corrents i de serveis). El
Reglament estableix que el nomenament com a col·laborador no comporta cap tipus de
relació contractual, laboral o estatutària, no dóna dret a cap retribució per part de la
UAB i que la relació estarà subjecta al dret administratiu. L’activitat dels col·laboradors
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s’incorporarà als plans docents, si bé el col·laborador no assumirà en cap cas la responsabilitat de docència respecte de l’assignatura ni de la seva programació. També
estableix els drets i deures dels col·laboradors, entre els quals s’inclou concórrer en les
convocatòries internes de recerca de la Universitat en les mateixes condicions que el
personal propi de la UAB. El contingut d’aquesta regulació podria donar lloc a situacions assimilables a una relació laboral i suposar la creació de categories de PDI no
previstes en la normativa vigent.

• Mitjançant Ordre del conseller d’Economia i Coneixement del 10 de juny del 2011 es va
aprovar la desadscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron a la UAB i
la implantació del grau d’infermeria a la UAB. Prèviament, el 10 de desembre del 2009,
la UAB, l’Institut Català de la Salut i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
van signar un conveni per a l’establiment de les bases per a la desadscripció esmentada. El conveni establia que la UAB havia de facilitar la integració voluntària a la seva
plantilla del PDI de l’Escola, el qual disposaria d’un termini de deu anys per assolir les
condicions necessàries que permetessin la seva consolidació definitiva en una de les
tipologies de places dels cossos docents universitaris. La UAB havia de mantenir les
condicions salarials del personal integrat. L’any 2012 s’havien integrat dotze PDI que
van rebre un complement en concepte de diferència salarial per un total de 0,14 M€. La
Sindicatura no ha pogut comprovar la correcció d’aquest import.

• La Llei general de sanitat estableix que el règim de concert entre les universitats i les
institucions sanitàries pot establir la vinculació de places assistencials de la institució
sanitària amb places docents dels cossos de professors d’universitat. El concert ha
d’establir les places que queden vinculades i mentre tinguin aquest caràcter de plaça
vinculada es consideren a tots els efectes com un sol lloc de treball i qui l’ocupi ha de
complir les funcions docents i assistencials. Els professors que ocupin una plaça vinculada han de desenvolupar el conjunt de les seves funcions docents, de recerca i
assistencials en una única jornada. Les retribucions del personal que ocupi una plaça
vinculada les ha d’abonar la Universitat en una única nòmina. Els professors que no
ocupen cap plaça vinculada però que exerceixen una segona activitat assistencial han
d’estar a la universitat en situació de prestació a temps parcial i percebre les retribucions establertes en la normativa. La UAB abona al PDI que ocupa places vinculades
el sou i el destí d’acord amb la jornada parcial realitzada sense incloure pagues extres i
els complements de trams de recerca i docència en l’import corresponent a prestació a
temps complet. Aquest sistema retributiu no s’ajusta a la normativa esmentada. D’altra
banda, la UAB ha facilitat dos convenis amb institucions sanitàries, però en el treball
realitzat s’ha observat que hi ha PDI al qual s’ha aplicat el mateix règim retributiu que a
les places vinculades, però que no està inclòs en els convenis i, per tant, hauria d’estar
en situació de temps parcial a la Universitat i percebre les retribucions corresponents a
aquesta situació.

• Nou professors a temps complet ocupaven càrrecs de direcció en centres de recerca
públics, fet que incompleix l’article 6 de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats, en la
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redacció donada per la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació, d’acord
amb el qual al PDI de la universitat se li pot autoritzar la compatibilitat per a un segon
lloc de treball en centres de recerca del sector públic sempre que els dos llocs estiguin
autoritzats com de prestació a temps parcial.

• Tres professors van superar la retribució màxima calculada d’acord amb el que estableix el Reial decret 1450/1989.

• La retribució abonada al director d’una càtedra d’empresa no ha quedat suficientment
acreditada. D’altra banda, tampoc no s’ha obtingut el detall d’ingressos i despeses de
l’esmentada càtedra per la qual cosa no s’ha pogut determinar si els ingressos rebuts
es corresponen amb els del conveni de creació de la càtedra.

• Entre els professors en règim laboral hi ha la categoria de professor associat estranger,
que està assimilada a nivell retributiu al PDI funcionari. En els exercicis fiscalitzats el
nombre de professors associats estrangers ha disminuït (deu el 2010, vuit el 2011 i set
el 2012). El 31 de desembre del 2012 els set professors tenien una antiguitat superior a
vint anys. L’RLT inclou deu places amb la categoria de professor associat estranger.
Aquesta categoria i el seu règim retributiu no es correspon amb cap de les previstes en
la normativa. Aquests professors reben un complement per mèrits docents i de recerca
igual al del PDI funcionari tot i que no han estat avaluats per cap agència externa.
Dedicació docent
El Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, estableix
que els professors que pertanyen a cossos docents universitaris (catedràtics d’universitat,
titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i titulars d’escola universitària) amb
dedicació a temps complet han d’impartir vuit hores lectives setmanals1 i han de dedicar
sis hores setmanals a tutories o assistència a l’alumnat, excepte els titulars d’escola universitària, que tenen una dedicació de dotze hores lectives2 i sis de tutories o assistència a
l’alumnat. Les hores lectives es distribueixen d’acord amb les necessitats docents dels departaments, amb excepció de les activitats derivades dels contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de
cursos d’especialització. Pel que fa al professorat laboral, l’article 21 del conveni col·lectiu
estableix que la dedicació del PDI laboral s’ha d’acordar en cada universitat amb els
representants del personal i que la dedicació màxima a la docència presencial ha de ser la
mateixa que la màxima del PDI funcionari de la mateixa universitat.

1. Vuit hores lectives setmanals equivalen a vint-i-quatre crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 240 hores, atès
que un crèdit és igual a 10 hores).
2. Dotze hores lectives setmanals equivalen a trenta-sis crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 360 hores, atès
que un crèdit és igual a 10 hores).
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El Reial decret Llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l’àmbit educatiu (amb entrada en vigor el 21 d’abril del 2012), estableix que, amb caràcter general, el PDI a temps complet ha d’impartir un total de 24
crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) cada curs acadèmic.
Aquesta dedicació pot variar en funció de l’activitat investigadora reconeguda. La Junta
del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 10 de maig del 2012 va adoptar
un acord en el sentit que les universitats, considerant la seva autonomia, haurien de poder
mantenir o establir unes normes pròpies per determinar la dedicació acadèmica del seu
professorat permanent. Aquestes normes, que podrien ser alternatives a les previstes en el
Reial decret llei, haurien de resultar en un còmput d’hores de dedicació pel conjunt del
professorat equivalent al previst en el Reial decret llei 14/2012.
El 23 de gener del 2014 el Consell de Govern de la UAB va aprovar el nou model de
dedicació acadèmica del PDI.
El compliment de la dedicació docent del PDI de la UAB no ha estat objecte de fiscalització.
D’acord amb l’article 16 del Reial decret 898/1985, en cada universitat s’ha de constituir un
servei d’inspecció per fer, entre altres tasques, el seguiment i control general de la disciplina acadèmica. La UAB no ha constituït aquest Servei.

2.5.2.

Despeses de béns corrents i serveis

Les obligacions reconegudes en els exercicis 2010, 2011 i 2012 en el capítol 2 han estat
de 51,29 M€, 49,73 M€ i 50,35 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del
pressupost definitiu d’un 56,52% per al 2010, d’un 62,13% per al 2011 i d’un 43,47% per al
2012.
Les despeses registrades els exercicis fiscalitzats en el capítol 2, Despeses de béns corrents i serveis, han augmentat un 8,67% el 2010, han disminuït un 3,04% el 2011 i han
augmentat un 1,25% el 2012 respecte de l’exercici precedent. En el quadre 30 es presenta
l’evolució de les obligacions reconegudes per conceptes.
Quadre 30. Despeses de béns corrents i serveis
Descripció

2010

2011

2012

Lloguers

1.307.290

2.072.340

1.659.152

Reparació i conservació

7.598.993

8.408.280

8.176.051

37.806.207

34.876.579

36.333.907

3.780.647

3.557.867

3.490.042

798.711

819.047

695.241

51.291.848

49.734.113

50.354.393

Material, subministraments i altres
Indemnització per raó del servei
Despeses de publicacions
Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
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De la despesa en lloguers destaquen els imports abonats al Consorci de la Zona Franca en
els tres exercicis pel lloguer de superfícies a l’edifici Eureka d’acord amb els convenis de
21 de desembre del 2009 i els abonats a la FUAB per l’Hospital Clínic Veterinari d’acord
amb el conveni de l’1 de gener del 2008 i per la utilització d’espais a l’edifici Casa Convalescència.
De la revisió de les despeses de reparació i conservació registrades l’exercici 2012 es
destaquen les següents per a les quals no s’ha formalitzat cap contracte quan calia haverho fet:

• El 23 de juny del 2004 la UAB va formalitzar un conveni de col·laboració amb una fundació privada per a la seva col·laboració en tasques auxiliars de jardineria. La UAB es
comprometia a fer una aportació de 81.587 € anuals, que seria actualitzada anualment
d’acord amb l’IPC i que podria ser revisada en atenció a les tasques de col·laboració
portades a terme. La vigència del conveni era de dos anys prorrogables tàcitament. En
opinió de la Sindicatura, aquest conveni constitueix un veritable contracte de serveis
adjudicat sense el procediment establert i no s’ajusta a la normativa aplicable ja que
preveu una durada indefinida i una renovació tàcita. La despesa registrada per la UAB
ha estat de 46.782 € l’exercici 2012.

• No existien contractes de manteniment dels aparells elevadors (0,13 M€ el 2012).
• Per alguns serveis no s’havien formalitzat contractes, mentre que per l’import de la despesa calia haver-ho fet. Aquests serveis són el manteniment d’electricitat i enllumenat
(0,40 M€ el 2012), un equip de reforç de petit manteniment (0,13 M€ el 2012), el manteniment multitècnic de l’edifici Mòdul de recerca B del campus UAB (79.425 € el 2012) i
el manteniment vidrier (74.870 € el 2012).

• Un proveïdor va facturar en l’exercici 2012 un total de 0,22 M€ en concepte d’impressió
de memòries de cursos acadèmics, disseny i maquetació de plans d’estudis, material
per la matrícula de la Universitat, carpetes institucionals, material per al Saló de l’Ensenyament i programes, cartells i altre material per la Universitat d’estiu, entre d’altres.
Un proveïdor amb el qual hi havia subscrit un contracte de vigilància, va facturar serveis
extraordinaris per un import superior a l’import màxim establert en el contracte per aquest
concepte, sense que se’n fes cap modificació o ampliació.
La facturació d’un proveïdor de serveis de manteniment a la UAB (2,36 M€ el 2010, 1,92 M€
el 2011 i 1,86 M€ el 2012) representava la totalitat de la seva xifra de negoci. Aquesta
situació ja es donava en exercicis anteriors.
Dins de Despeses de viatges es van registrar ajuts per estades de recerca que s’haurien
d’haver registrat en el capítol 4, Transferències i subvencions del pressupost de despeses.
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2.5.3.

Transferències corrents

En el quadre 31 es presenta el detall per articles de les obligacions reconegudes per
transferències corrents els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 31. Transferències corrents
Concepte
A empreses públiques i altres

2010

2011

2012

256.569

138.268

291.423

A corporacions locals

30.901

11.178

19.790

A empreses privades

240.437

120.219

127.219

13.162.368

12.184.889

15.878.346

518.939

519.552

285.356

14.209.214

12.974.106

16.602.134

A famílies i institucions sense finalitat de lucre
A l’exterior
Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

Del total de transferències corrents a empreses públiques i altres a 31 de desembre del
2012 destaquen 24.738 € que corresponen a aportacions a l’Institut d’Estudis Regionals,
18.168 € al Centre d’Estudis Demogràfics, 17.552 € al Centre de Recerca Matemàtica i
68.707 € a l’Institut d’Estudis Europeus en concepte de traspàs per liquidació de deutes en
el procés de la seva dissolució.
L’exercici 2012 la UAB ha reconegut en aquest capítol de despeses 5,08 M€ en concepte
de beques d’equitat (vegeu l’apartat 2.4.1).
De les transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre destaquen les
corresponents a becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i amb diferents activitats i convenis (10,15 M€ el 2010, 9,47 M€ el 2011 i 8,77 M€ el 2012). El sistema
comptable i administratiu de la UAB no permet l’obtenció d’un detall d’aquesta despesa
individualitzada per persones, per la qual cosa no s’ha pogut fer una anàlisi completa d’aquest capítol. Aquest aspecte ja es va posar de manifest en informes anteriors.
Les aportacions més significatives a entitats vinculades han estat les següents: a la FUAB
(0,53 M€ el 2010 i 43.613 € el 2011), a la Fundació Autònoma Solidària (0,60 M€ el 2010,
0,56 M€ el 2011 i 0,41 M€ el 2012), a la Fundació Gespa (0,27 M€ el 2010, 0,24 M€ el 2011 i
0,20 M€ el 2012), a l’Associació d’Amics de la UAB (84.680 € el 2010, 82.405 € el 2011 i
97.598 € el 2012), a la Fundació Biblioteca Josep Laporte (0,10 M€ el 2010, 0,31 M€ el 2011
i 0,21 M€ el 2012) i a la Fundació Parc de Recerca UAB (0,24 M€ el 2010, 0,53 M€ el 2011 i
0,52 M€ el 2012). Les aportacions a la Fundació Parc de Recerca UAB i a la Fundació
Biblioteca Josep Laporte no estaven formalitzades en cap acord o conveni entre la UAB i
aquestes entitats.
D’acord amb la informació del curs 2013-2014 de la Fundació Privada Gespa, orientada a
oferir el seu servei com escola bressol a personal i a alumnes de la UAB, la Universitat
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aporta 330,54 € per infant i mes. Per al personal de la Universitat aquesta aportació té les
característiques per ser considerada un benefici social i no s’ajusta a l’article 33 de la Llei
1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, que estableix que
en l’exercici 2012 no s’atorgaran ajuts als empleats en concepte de fons d’acció social ni
tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i finalitat.

2.5.4.

Inversions reals

El capítol 6 del pressupost de despeses inclou les despeses relacionades amb les inversions en edificis i altres construccions, maquinària i instal·lacions, mobiliari i estris, equips i
programes informàtics, material audiovisual, equipament científic i de laboratori, fons de
biblioteca i també les despeses directament relacionades amb la recerca, tant les d’infraestructura com les de funcionament. En el quadre 32 es presenta el seu desglossament
per conceptes.
Quadre 32. Inversions reals
Concepte

2010

2011

2012

13.924.209

13.079.318

6.221.651

Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport

4.062.550

2.036.248

1.410.355

Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat

8.274.301

7.454.158

5.838.385

Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial

33.790.068

32.463.753

30.581.159

Total

60.051.128

55.033.477

44.051.550

Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

El concepte Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial inclou qualsevol tipus de
despesa associada a les activitats de recerca, independentment de la seva naturalesa,
finançades per transferències de capital (despeses de personal, equipament per a procés
de dades, despeses de locomoció, dietes i allotjaments, entre d’altres).
El 2012 la UAB va registrar dins d’Inversions en recerca 0,27 M€ que no han quedat suficientment justificats.
El finançament de la recerca prové de fons propis i de recursos públics obtinguts de les
diferents administracions (estatal, autonòmica i europea) així com del sector privat. La UAB
reté un percentatge (cànon) dels ingressos dels projectes i convenis d’investigació destinat
al finançament de les despeses generals de la Universitat. Per als projectes i convenis
iniciats a partir de l’1 de juliol del 2008 aquest percentatge era del 21% amb una distribució variable entre la Universitat i els departaments. En els projectes finançats per l’Estat,
el finançament de les despeses generals de la universitat constitueix generalment una
transferència separada del projecte; per als projectes finançats per la Unió Europea s’a57
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plica el mètode de costos totals, en el qual el cànon correspon a les despeses indirectes.
La informació disponible no permet concloure sobre la suficiència de la part de cànon destinada a cobrir les despeses indirectes generades pels projectes.
Els projectes finançats per organismes públics estan sotmesos a la revisió per part d’aquests. La Universitat no estima que es desprenguin passius contingents d’import significatiu d’aquestes revisions.

2.5.5.

Transferències de capital

El detall per articles del capítol Transferències de capital per als exercicis 2010, 2011 i
2012 es presenta en el quadre 33. Es tracta en general d’imports transferits a entitats
públiques i privades per a la realització de projectes de recerca conjunts.
Quadre 33. Transferències de capital
Concepte

2010

2011

2012

A organismes autònoms

9.900

18.969

0

267.606

30.542

85.401

A empreses públiques i altres
A empreses privades
A famílies i institucions sense finalitat de lucre

25.500

25.000

17.000

131.775

37.800

164.311

0

51.507

36.304

434.781

163.818

303.016

A l’exterior
Total

Imports en euros.
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

2.5.6.

Passius financers

La despesa més important del capítol Passius financers (6,71 M€ el 2010, 5,04 M€ el 2011 i
3,02 M€ el 2012) correspon a les amortitzacions de diferents préstecs dels ministeris de
l’Estat rebuts en exercicis anteriors per al finançament d’infraestructures de recerca i parcs
científics i tecnològics. El 2011 s’hi inclou també el retorn d’un préstec d’1,00 M€ de la
Fundació Institut Català de Nanotecnologia rebut en exercicis anteriors.

2.6.
2.6.1.

COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
Deutors no pressupostaris

En el quadres del 34 al 36 es presenta el desglossament per conceptes dels Deutors no
pressupostaris a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012.
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Quadre 34. Deutors no pressupostaris. Exercici 2010
Saldo a
1.1.2010

Ingressos

Pagaments

Acomptes a escoles i facultats

3.383.756

8.578.858

(9.752.963)

2.209.651

Acomptes a proveïdors

1.290.097

1.757.431

(643.546)

2.403.982

Acomptes diversos

293.548

134.858

(233.065)

195.341

Dipòsits constituïts

171.933

44.029

(13.731)

202.231

1.031.733

2.522.271

(2.388.773)

1.165.231

469.799

3.210.310

(3.097.957)

582.152

Deutors per coordinació de projectes

43.780

0

(29.187)

14.593

Altres deutors

18.470

27.552.937

(27.401.055)

170.352

0

37.000.000

(27.000.000)

10.000.000

6.703.116

80.800.694

(70.560.277)

16.943.533

Saldo a
1.1.2011

Ingressos

Pagaments

Saldo a
31.12.2011

Acomptes a escoles i facultats

2.209.651

7.970.088

(8.993.518)

1.186.221

Acomptes a proveïdors

2.403.982

927.690

(3.042.970)

288.702

Acomptes diversos

195.341

233.652

(12.500)

416.493

Dipòsits constituïts

202.231

35.942

(74.626)

163.547

1.165.231

2.645.078

(2.639.697)

1.170.612

582.152

3.396.897

(3.232.221)

746.828

14.593

0

(14.593)

0

170.352

37.464.026

(37.333.666)

300.712

Imposició a curt termini

10.000.000

27.000.000

(37.000.000)

0

Total

16.943.533

79.673.373

(92.343.791)

4.273.115

Saldo a
1.1.2012

Ingressos

Pagaments

Saldo a
31.12.2012

Descripció

Deutors per IVA
Hisenda pública, deutora per IVA

Imposició a curt termini
Total

Saldo a
31.12.2010

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 35. Deutors no pressupostaris. Exercici 2011
Descripció

Deutors per IVA
Hisenda pública, deutora per IVA
Deutors per coordinació de projectes
Altres deutors

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 36. Deutors no pressupostaris. Exercici 2012
Descripció
Acomptes a escoles i facultats

1.186.221

5.732.090

(6.187.982)

730.329

Acomptes a proveïdors

288.702

2.681.240

(1.214.411)

1.755.531

Acomptes diversos

416.493

153.158

(178.741)

390.910

Dipòsits constituïts

163.547

25.601

(18.370)

170.778

1.170.612

2.464.199

(2.533.945)

1.100.866

Hisenda pública, deutora per IVA

746.828

3.161.586

(3.206.649)

701.765

Altres deutors

300.712

594.618

(678.908)

216.422

4.273.115

14.812.492

(14.019.006)

5.066.601

Deutors per IVA

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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El saldo d’Acomptes a proveïdors inclou l’import pendent de retorn de les bestretes atorgades a Vila Universitària, SL en els exercicis 1993 i 1997. El 10 de desembre del 2002 la
UAB i Vila Universitària, SL van signar un acord per al retorn de l’import pendent, que
pujava a 0,87 M€, en un període de tretze anys, a raó de 66.630 € anuals, sense interessos.
El saldo d’Acomptes a proveïdors a 31 de desembre del 2010 inclou 0,30 M€ corresponents a la part pendent d’aplicar d’una bestreta de 0,55 M€ que es va concedir a la
FUAB l’exercici 2009. També s’hi inclouen 0,88 M€ el 2010 i 0,68 M€ el 2012 de préstecs a
la FUAB, d’acord amb els convenis subscrits entre ambdues entitats. El 2 de gener del
2012 la UAB i la FUAB van subscriure un conveni de préstec amb un tipus d’interès del
5% anual i venciment el 30 d’octubre del 2012. Mitjançant una addenda del 22 d’octubre
del 2012 es va establir com a nova data de venciment el 30 d’octubre del 2013. El 2011 la
UAB va atorgar un préstec de 0,60 M€ a la FUAB, que va ser retornat dins el mateix
exercici.

2.6.2.

Creditors no pressupostaris

El desglossament per conceptes dels creditors no pressupostaris a 31 de desembre del
2010, del 2011 i del 2012 es presenta en els quadres del 37 al 39.
Quadre 37. Creditors no pressupostaris. Exercici 2010
Descripció
IRPF

Saldo a
1.1.2010

Ingressos

Pagaments

Saldo a
31.12.2010
5.172.804

5.694.523

(41.200.512)

40.678.793

Drets passius

639.719

(2.435.175)

1.794.313

Seguretat Social (quota obrera)

530.977

(6.445.262)

6.461.268

546.983

Creditors per IVA suportat

355.787

(2.270.477)

2.264.979

350.289

Expropiacions

103.551

0

103.551

MUFACE
Ingressos pendents d’aplicació *
Fiances rebudes
Creditors per coordinació de projectes
Assegurança escolar
Acomptes de clients
Altres

272

(786.478)

786.565

359

1.883.984

(745.999.861)

745.184.975

1.069.098

0

23.118

4.986.622

23.118

(9.804.336)

7.906.373

3.088.659

30.196

(30.196)

30.840

30.840

1.026.534

(956.934)

0

69.600

208.624

(97.492.968)

97.463.606

179.262

0

(810.443)

810.443

0

54.102

(17.735)

0

36.367

15.538.009

(908.250.377)

903.382.155

10.669.787

Pòlissa de crèdit
Altres partides pendents d’aplicar
Total

0

(1.143)

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
* Inclou els moviments interns de tresoreria.
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Quadre 38. Creditors no pressupostaris. Exercici 2011
Descripció
IRPF
Drets passius

Saldo a
1.1.2011

Ingressos

Pagaments

Saldo a
31.12.2011

5.172.804

(36.619.432)

39.935.140

8.488.512

(1.417.150)

1.794.841

376.548

Seguretat Social (quota obrera)

546.983

(6.451.779)

6.444.819

540.023

Creditors per IVA suportat

350.289

(2.273.292)

2.372.791

449.788

Expropiacions

103.551

MUFACE
Ingressos pendents d’aplicació *
Fiances rebudes
Creditors per coordinació de projectes

(1.143)

0

103.551

359

(794.644)

794.644

359

1.069.098

(617.917.561)

618.039.457

1.190.994

0

23.118

23.118

0

0

3.088.659

(10.223.688)

9.415.254

2.280.225

Assegurança escolar

30.840

(30.840)

31.102

31.102

Acomptes de clients

69.600

(50.943)

50.943

69.600

179.262

(80.268.951)

80.259.753

170.064

Altres
Pòlissa de crèdit
Altres partides pendents d’aplicar
Total

0

(3.120.919)

3.120.919

0

36.367

(54.008)

25.478

7.837

10.669.787

(759.223.207)

762.285.141

13.731.721

Saldo a
1.1.2012

Ingressos

Pagaments

Saldo a
31.12.2012

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
* Inclou els moviments interns de tresoreria.

Quadre 39. Creditors no pressupostaris. Exercici 2012
Descripció
IRPF

8.488.512

(17.769.592)

38.196.997

28.915.917

Drets passius

376.548

(1.887.013)

1.754.352

243.887

Seguretat Social (quota obrera)

540.023

(6.369.029)

6.349.829

520.823

Creditors per IVA suportat

449.788

(3.148.577)

3.177.325

478.536

Expropiacions

103.551

(103.551)

0

0

MUFACE
Ingressos pendents d’aplicació *
Fiances rebudes
Creditors per coordinació de projectes
Assegurança escolar
Acomptes de clients
Altres

359

(780.066)

780.059

352

1.190.994

(520.789.877)

520.175.578

576.695

23.118

(21.468)

0

1.650

2.280.225

(8.089.787)

7.558.311

1.748.749

31.102

(30.647)

31.062

31.517

69.600

(400)

400

69.600

170.064

(214.089)

47.121

3.096

0

(21.993.514)

21.993.514

0

7.837

(17.101)

10.020

756

13.731.721

(581.214.711)

600.074.568

32.591.578

Pòlissa de crèdit
Altres partides pendents d’aplicar
Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
* Inclou els moviments interns de tresoreria.

El saldo creditor per IRPF a 31 de desembre del 2010 correspon a les retencions del mes
de desembre que van ser ingressades el gener de l’any següent. El saldo a 31 de desem61
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bre del 2011 correspon a les retencions dels mesos de novembre i desembre que van ser
ingressades el gener i febrer del 2012, respectivament. El saldo a 31 de desembre del
2012 inclou les retencions pendents d’ingressar dels mesos d’abril a desembre. La Universitat va demanar diversos ajornaments a l’Agència Tributària per un import total de
28,91 M€. Els venciments ajornats van des del 20 de març del 2013 al 20 de febrer del
2014 amb un tipus d’interès del 5%. La Universitat ha registrat un import de 0,40 M€ dins
altres creditors per l’import dels interessos de demora meritats el 2012.
El saldo creditor amb la Seguretat Social a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012
correspon a les quotes del mes de desembre de cada any pagades el gener de l’any
següent.
La Universitat té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables. La UAB estima
que en cas de revisió per part de l’Agència Tributària no es derivarien passius significatius.
El saldo de creditors per coordinació de projectes correspon als imports rebuts dels organismes finançadors i que han de ser transferits a altres participants en projectes de recerca en els quals la UAB actua com a coordinador, per la qual cosa rep la totalitat dels fons i
els distribueix. Els imports més significatius el 31 de desembre del 2012 corresponen a
pagaments rebuts en els darrers mesos de l’exercici 2012.

2.7.

EXERCICIS TANCATS

El moviment de les operacions de pressupostos tancats inclou els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2010, del 2011 i
del 2012 d’ingressos pressupostaris i de despeses pressupostàries amb origen en exercicis anteriors.

2.7.1.

Drets pendents de cobrament

En els quadres del 40 al 42 es presenten els moviments dels drets pendents de cobrament
en cada un dels exercicis fiscalitzats.
Quadre 40. Drets pendents de cobrament. Exercici 2010
Descripció

Saldo a
1.1.2010

Drets
anul·lats

Cobraments
realitzats

Saldo a
31.12.2010

Preus públics i altres ingressos

18.004.843

(2.522.913)

(9.955.162)

5.526.768

Transferències corrents

37.481.284

(627.026)

(27.876.037)

8.978.221

(202.071)

157.298

Ingressos patrimonials

359.369

0

Transferències de capital

28.971.461

(860.038)

(22.209.953)

5.901.470

Total

84.816.957

(4.009.977)

(60.243.223)

20.563.757

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Quadre 41. Drets pendents de cobrament. Exercici 2011
Saldo a
1.1.2011

Descripció

Drets
anul·lats

Cobraments
realitzats

Saldo a
31.12.2011

Preus públics i altres ingressos

24.074.384

(1.347.372)

(14.111.469)

8.615.543

Transferències corrents

26.456.296

(74.333)

(17.111.684)

9.270.279

Ingressos patrimonials

454.606

(46.668)

(277.350)

130.588

Transferències de capital

28.971.794

(185.812)

(21.738.062)

7.047.920

Total

79.957.080

(1.654.185)

(53.238.565)

25.064.330

Drets
anul·lats

Cobraments
realitzats

Saldo a
31.12.2012

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 42. Drets pendents de cobrament. Exercici 2012
Saldo a
1.1.2012

Descripció
Preus públics i altres ingressos

30.556.243

(757.748)

(20.203.428)

9.595.067

Transferències corrents

39.138.409

(954.879)

(4.301.744)

33.881.786

Ingressos patrimonials

293.983

(47.505)

(166.334)

80.144

Transferències de capital

21.367.624

(641.838)

(3.554.342)

17.171.444

Total

91.356.259

(2.401.970)

(28.225.848)

60.728.441

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

En el quadre 43 es presenta el desglossament per anys de les anul·lacions de drets d’exercicis tancats.
Quadre 43. Anul·lacions de drets d’exercicis tancats
Exercici
2002

2010

2011

2012

30.856

0

0

2003

858

1.690

0

2004

54.686

46.779

0

2005

20.920

113.995

0

2006

573.888

208.124

98.640

2007

303.911

66.377

635.645

2008

776.569

125.251

644.577

2009

2.248.289

22.793

221.654

2010

-

1.069.176

410.799

2011

-

-

390.655

Total

4.009.977

1.654.185

2.401.970

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Dels drets anul·lats en els exercicis 2010, 2011 i 2012 destaquen els següents:

• L’exercici 2010 la UAB va anul·lar drets per 1,37 M€ que havien estat liquidats l’exercici
2009, corresponents a ajuts de l’AGAUR del curs 2009-2010.
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• L’exercici 2010 la UAB va anul·lar 0,51 M€ corresponents al deute històric pel PIU 20012006 que la Generalitat no va reconèixer com a pendent.

• L’exercici 2011 la UAB va anul·lar 1,01 M€ corresponents a drets liquidats en l’exercici
2010 en concepte de beques i escoles adscrites del curs 2010-2011.

• L’exercici 2012 les anul·lacions corresponen principalment a drets liquidats destinats al
finançament de beques de recerca, de projectes de recerca i de projectes d’inversions
que no s’havien executat.

2.7.2.

Obligacions pendents de pagament

En els quadres del 44 al 46 es presenten els moviments de les obligacions pendents de
pagament en cada un dels exercicis fiscalitzats.
Quadre 44. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2010
Saldo a
1.1.2010

Obligacions
anul·lades

Despeses de personal

2.771.037

0

(2.771.037)

Despeses de béns corrents i serveis

7.938.336

0

(7.945.058)

38.068

0

(35.752)

2.316

724.629

0

(683.439)

41.190

9.838.525

0

(9.542.183)

296.342

7.991

0

(10.491)

21.318.586

0

(20.987.960)

Descripció

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Total

Pagaments
realitzats

Saldo a
31.12.2010
0
(6.722)

(2.500)
330.626

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 45. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2011
Saldo a
1.1.2011

Obligacions
anul·lades

Despeses de personal

2.473.111

0

(2.484.683)

(11.572)

Despeses de béns corrents i serveis

7.260.066

0

(7.194.198)

65.868

19.420

0

(18.430)

990

301.862

0

(242.825)

59.037

8.145.444

0

(8.140.460)

4.984

5.500

0

(8.000)

18.205.403

0

(18.088.596)

Descripció

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Pagaments
realitzats

Saldo a
31.12.2011

(2.500)
116.807
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Quadre 46. Obligacions pendents de pagament. Exercici 2012
Saldo a
1.1.2012

Obligacions
anul·lades

Despeses de personal

2.370.285

0

(2.373.078)

(2.793)

Despeses de béns corrents i serveis

6.028.950

0

(5.955.052)

73.898

Despeses financeres

393.727

0

(50.423)

343.304

Transferències corrents

661.891

0

(606.585)

55.306

6.392.401

0

(6.420.625)

11.082

0

(11.082)

0

15.858.336

0

(15.416.845)

441.491

Descripció

Inversions
Transferències de capital
Total

Pagaments
realitzats

Saldo a
31.12.2012

(28.224)

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

2.8.

ESTAT DE LA TRESORERIA

En els quadres del 47 al 49 es presenta l’Estat de moviments de tresoreria dels exercicis
2010, 2011 i 2012.
Quadre 47. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2010
Saldo inicial a 1.1.2010

22.210.326

Cobraments pressupostaris

368.346.218

Exercici corrent

308.102.995

Exercicis tancats:
Saldo deutor a 1.1.2010

84.816.957

Cancel·lació drets

(4.009.977)

Saldo deutor a 31.12.2010

(20.563.757)

60.243.223

Pagaments pressupostaris

(352.509.159)

Exercici corrent

(331.521.199)

Exercicis tancats:
Saldo creditor a 1.1.2010

(21.318.586)

Saldo creditor a 31.12.2010

330.626

Moviments nets extrapressupostaris

(20.987.960)
(15.108.640)

Saldo final a 31.12.2010

22.938.744

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Quadre 48. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2011
Saldo inicial a 1.1.2011

22.938.744

Cobraments pressupostaris

305.011.151

Exercici corrent

251.772.586

Exercicis tancats:
Saldo deutor a 1.1.2011

79.957.080

Cancel·lació drets

(1.654.185)

Saldo deutor a 31.12.2011

(25.064.330)

53.238.565

Pagaments pressupostaris

(341.868.135)

Exercici corrent

(323.779.539)

Exercicis tancats:
Saldo creditor a 1.1.2011

(18.205.403)

Saldo creditor a 31.12.2011

116.807

(18.088.596)

Moviments nets extrapressupostaris

15.732.355

Saldo final a 31.12.2011

1.814.115

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 49. Estat de moviments de tresoreria. Exercici 2012
Saldo inicial a 1.1.2012

1.814.115

Cobraments pressupostaris

296.281.005

Exercici corrent

268.055.157

Exercicis anteriors:
Saldo deutor a 1.1.2012

91.356.259

Cancel·lació drets liquidats exerc. anteriors

(2.401.970)

Saldo deutor a 31.12.2012

(60.728.441)

28.225.848

Pagaments pressupostaris

(314.515.878)

Exercici corrent

(299.099.033)

Exercicis anteriors:
Saldo creditor a 1.1.2012

(15.858.336)

Saldo creditor a 31.12.2012

441.491

Moviments nets extrapressupostaris

(15.416.845)
18.066.368

Saldo final a 31.12.2012

1.645.610

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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2.9.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

En el quadre 50 es presenta l’Estat del romanent de tresoreria dels exercicis 2010, 2011 i
2012.
Quadre 50. Estat del romanent de tresoreria
2010
Concepte

Import

Drets pendents de cobrament

2011
Import total

Import

95.832.431

Del pressupost corrent

2012
Import total

Import

91.697.886

91.752.091

59.393.322

66.291.929

31.492.889

De pressupostos tancats

20.563.757

25.064.330

60.728.441

D’operacions no pressupostàries

16.944.449

4.247.802

5.012.776

Cobram. realitz. pendents aplic. def.

(1.069.097)

(1.190.996)

(576.695)

(2.715.179)

(4.905.320)

Dubtós cobrament

0

Obligacions pendents de pagament

(27.807.008)

Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries

(28.373.750)

(47.039.686)

(17.874.776)

(15.741.528)

(14.637.137)

(330.626)

(116.807)

(441.491)

(9.600.689)

(12.540.728)

(32.014.883)

Pagam. realitz. pendents aplic. def.

(917)

Import total

25.313

53.825

Fons líquids

22.938.744

1.814.115

1.645.610

Romanent de tresoreria total

90.964.167

65.138.251

46.358.015

Romanent de tresoreria afectat

121.428.848

118.432.264

101.398.759

Romanent de tresoreria no afectat

(30.464.681)

(53.294.013)

(55.040.744)

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Les bases d’execució del pressupost de la UAB dels exercicis fiscalitzats estableixen que
els crèdits de funcionament assignats als centres de cost dels quals no s’hagi disposat al
tancament de l’exercici incrementaran l’assignació del centre per a l’any següent. Aquests
imports integren el romanent especial. En el quadre 51 es presenta el detall del romanent
per als tres exercicis fiscalitzats.
Quadre 51. Detall del romanent de tresoreria
Romanent de
tresoreria total

Romanent
especial

Romanent
específic

Romanent
genèric

2010

90.964.167

15.682.820

121.428.848

(46.147.501)

2011

65.138.251

12.101.533

118.432.264

(65.395.546)

2012

46.358.015

10.103.521

101.398.759

(65.144.265)

Exercici

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

En el quadre 52 es presenta el detall del romanent específic per conceptes.
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Quadre 52. Romanent específic
Descripció
Cursos de postgrau

2010

2011

2012

13.203.309

13.660.064

13.016.258

Formació de professorat

531.463

637.383

459.078

Formació del PAS

574.692

65.369

49.190

Activitats de recerca

15.468.070

13.578.607

17.697.261

Altres activitats

32.723.330

37.750.639

23.905.718

Subtotal activitats

62.500.864

65.692.062

55.127.505

Inversions reals

11.073.341

9.499.658

9.050.707

Inversions en maquinària, instal·lacions i mat. transport

2.343.578

777.307

656.596

Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immob.

2.301.694

1.581.601

1.688.045

24.043.251

22.132.811

16.813.627

Programes d’investigació subvencionats
Programes de recerca

4.559.195

4.359.186

4.510.577

Convenis

14.606.925

17.104.818

18.457.022

Subtotal inversions

58.927.984

55.455.381

51.176.574

(2.715.179)

(4.905.320)

Drets pendents de cobrament de dubtós cobrament

0

Romanent específic

121.428.848

118.432.264

101.398.759

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

L’evolució del romanent genèric negatiu (dèficit) es presenta en el quadre 53.
Quadre 53. Romanent genèric negatiu
Exercici

Import

2000

(1.954.183)

2001

(2.466.817)

2002

(6.033.909)

2003

(11.287.764)

2004

(11.842.774)

2005

(15.804.770)

2006

(22.316.523)

2007

(26.254.889)

2008

(34.623.921)

2009

(37.450.007)

2010

(46.147.501)

2011

(65.395.546)

2012

(65.144.265)

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Per a les auditories del 2012 la Intervenció General va emetre un programa de treball en el
qual s’establien els criteris per a l’establiment de despesa amb finançament afectat, distingint entre romanent afectat, romanent especial i romanent genèric.
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La despesa amb finançament afectat és tota unitat de despesa pressupostària que, ja sigui
per la seva naturalesa o per les condicions específiques o com a conseqüència de convenis entre la Universitat i qualsevol altra entitat pública o privada, sigui finançada, en tot o
en part, per recursos concrets que, en cas que la despesa no es realitzi, no es podrien
percebre o que, si s’haguessin percebut, s’haurien de reintegrar a l’entitat o agent que els
hagués aportat.
Es consideren romanent especial els sobrants de crèdits d’ingressos procedents de contractes o convenis específics amb tercers per al finançament de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació d’acord amb l’article 83 de la LOU. Aquest romanent no té
la consideració de lliure disposició per a la Universitat atès que està vinculat als grups de
recerca, als departaments i als instituts als quals anaven destinats els ingressos.
Dins el romanent genèric s’ha de distingir entre el romanent compromès (article 37 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya), el romanent afectat internament (no
es pot considerar afectat ni especial, però la universitat l’assigna internament a una unitat
orgànica d’acord amb les seves normes de gestió pressupostària) i el romanent de lliure
disposició.
Del treball realitzat es desprèn que el 31 de desembre del 2012 el romanent de tresoreria
estava sobrevalorat en 11,88 M€, el romanent afectat estava sobrevalorat en 10,55 M€ i el
romanent genèric estava infravalorat en 1,33 M€ (vegeu l’apartat 2.10.3).
La UAB va facilitar a la Sindicatura un detall dels romanents a 31 de desembre del 2012
que no incloïa informació sobre l’any d’origen del romanent, el finançament, els moviments
d’ingressos i de despeses, fet que no ha permès fer una anàlisi completa dels romanents i
obtenir una conclusió sobre la classificació dels romanents de la UAB a 31 de desembre
del 2012.

Plans d’estabilització pressupostària
L’article 15 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010 i l’article 16 de les lleis
de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i per al 2012 estableixen que les universitats
públiques han d’elaborar, aprovar i executar els seus pressupostos en situació d’equilibri
pressupostari.
Així mateix, l’article 16 de les lleis de pressupostos de la Generalitat per al 2011 i 2012
estableix que en el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un
romanent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat amb
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la finalitat de corregir la situació d’incompliment de l’equilibri pressupostari, en el termini
que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest pla d’estabilització pressupostària ha de ser aprovat pel Consell Social i s’ha de presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de
l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric
negatiu.
La disposició addicional vintena de la Llei 5/2012 estableix que els plans d’estabilització
pressupostària que han d’elaborar les universitats d’acord amb les lleis de pressupostos i
la resta de normativa aplicable s’aproven per resolució de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats i han d’incorporar, com a mínim, les mesures de
regulació interna, execució i gestió dels ingressos i les despeses que permetin garantir el
retorn a una situació d’equilibri pressupostari.
Amb la carta del 23 de juny del 2011, la Direcció General d’Universitats encomanava a les
universitats l’elaboració d’una planificació econòmica pluriennal per al període 2011-2014,
que havia de ser aprovada pel Consell Social i seria objecte de seguiment periòdic pel
Departament d’Economia i Coneixement.
Durant l’any 2012 la Secretaria d’Universitats i Recerca va treballar en un model orientatiu
de pla d’estabilitat pressupostària, que va ser tramès a les universitats a principis del 2013.
Aquest model preveu un horitzó temporal 2013-2016, té com a objectiu principal liquidar
l’exercici pressupostari 2013 en situació d’equilibri i implementar les mesures que permetin
l’absorció gradual dels romanents de tresoreria genèrics negatius per assolir una situació
economicofinancera sostenible. La Secretaria d’Universitats i Recerca, tenint en compte els
escenaris pressupostaris incerts i la delicada situació de tresoreria de les universitats,
agreujada pel fet que la Generalitat no pagava imports significatius des del 2011, va decidir fer un seguiment individualitzat de cada universitat i no va aprovar formalment cap pla
d’estabilitat pressupostària mitjançant una resolució del secretari d’Universitats i Recerca
(vegeu l’informe 8/2015 de la Sindicatura de Comptes).
El 30 de març del 2012 el Consell Social de la UAB va aprovar la Planificació econòmica
pluriennal 2011-2014. El 19 de desembre del 2012 la Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar les línies generals i el calendari per a l’elaboració del Pla d’estabilització
pressupostària de la UAB.

2.10. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
En els quadres 54 i 55 es presenten els balanços i els comptes del resultat economicopatrimonial de la UAB corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Quadre 54. Balanç
ACTIU

Immobilitzat

2010

2011

2012

313.620.148

310.426.233

300.012.458

2.307.132

1.681.550

1.019.576

Immobilitzat material

308.084.323

306.117.898

296.922.743

Immobilitzat financer

7.049.464

6.316.619

5.775.443

(3.820.771)

(3.689.834)

(3.705.304)

0

0

0

Immobilitzat immaterial

Provisió per depreciació

Despeses a distribuir diversos exercicis

PASSIU

2010

2011

2012

Fons propis

115.247.815

91.823.930

74.243.897

Patrimoni

118.281.031

114.950.711

91.410.931

(3.033.216)

(23.126.781)

(17.167.034)

157.469.346

154.190.055

145.301.220

5.828.721

6.518.975

3.660.378

Resultat de l’exercici

Ingressos a distribuir diversos exercicis
Provisions per a riscos i despeses

71
Deutors

84.443.956

92.634.765

90.572.500

Creditors a llarg termini

30.278.952

26.573.594

24.523.285

Inversions financeres temporals

10.532.606

532.606

531.395

Creditors a curt termini

44.590.846

41.706.941

59.754.028

8.327.187

5.811.281

5.796.243

36.263.659

35.895.660

53.957.785

79.896.535

85.502.240

91.888.152

433.312.215

406.315.735

399.370.960

Deutes amb entitats de crèdit
Tresoreria
Ajustaments per periodificació

TOTAL ACTIU

24.715.505

2.722.131

2.329.278

0

0

5.925.329

433.312.215

406.315.735

399.370.960

Creditors

Ajustaments per periodificació

TOTAL PASSIU

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Nota: La diferència entre el saldo de Tresoreria del Balanç i el que figura en l’Estat de la tresoreria i en l’Estat del romanent és deguda principalment als saldos en els comptes
corrents associats a fons fixos de caixa.

Quadre 55. Compte del resultat economicopatrimonial
DESPESES

72

2010

2011

2012

TOTAL DESPESES

346.148.212

338.678.052

321.897.395

TOTAL INGRESSOS

Despeses funcionament serveis

325.348.376

321.597.274

301.857.475

Despeses de personal

232.134.510

230.793.794

211.897.421

Dotació amortitzacions

22.948.487

23.968.769

22.106.490

Altres despeses de gestió

68.043.079

63.705.506

61.890.929

Variacions provisions tràfic

1.344.977

2.039.305

4.225.181

Despeses financeres

714.033

1.066.389

1.693.247

Variació provis. invers. financeres

163.290

23.511

44.207

Transferències i subvencions
Pèrdues i despeses extraordinaris

ESTALVI
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

16.991.935

14.971.602

12.193.110

3.807.901

2.109.176

7.846.810

-

-

-

INGRESSOS

2010

2011

2012

343.114.996

315.551.271

304.730.361

Vendes i prestació serveis

23.798.913

23.227.795

18.580.884

Ingressos de gestió ordinària

53.108.363

59.710.967

71.275.718

2.668.611

2.453.710

9.289.678

478.906

93.230

80.629

1.408.080

1.083.269

1.829.558

Aplicació de provisions

530.327

882.843

7.223.363

Ingressos financers

251.298

394.368

156.128

246.355.552

215.226.185

190.998.397

Beneficis i ingressos extraordinaris

17.183.557

14.932.614

14.585.684

DESESTALVI

(3.033.216)

(23.126.781)

(17.167.034)

Altres ingressos de gestió ordinària
Reintegraments
Altres ingressos de gestió

Transferències i subvencions
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A continuació es destaquen aquells aspectes de les partides del Balanç i del Compte del
resultat economicopatrimonial que es consideren més rellevants. Cal tenir en compte que
durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest altres aspectes que es mencionen
al llarg de l’informe i que també s’han de tenir en compte per poder fer una anàlisi correcta
del Balanç i del Compte del resultat economicopatrimonial de la UAB dels exercicis fiscalitzats i de l’evolució d’aquests estats respecte dels exercicis anteriors.

2.10.1. Immobilitzat material
La composició i moviments de l’Immobilitzat material en els exercicis 2010, 2011 i 2012 es
mostra en els quadres del 56 al 58.
Quadre 56. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2010
Saldo a
31.12.2009

Altes

Baixes/
traspassos

Saldo a
31.12.2010

66.957.324

0

0

66.957.324

Edificis i construccions

241.869.176

4.128.670

10.923.688

256.921.534

Maquinària, mobiliari i equips docents

127.066.866

6.505.888

(92.119)

133.480.635

Equips informàtics

28.142.488

3.248.320

(477.518)

30.913.290

Altres immobilitzat

50.518.748

6.759.715

(4.873)

57.273.590

9.118.161

3.908.888

(10.923.688)

2.103.361

523.672.763

24.551.481

(574.510)

547.649.734

Edificis i construccions

(59.464.044)

(5.309.799)

0

(64.773.843)

Maquinària, mobiliari i equips docents

(93.240.612)

(9.263.412)

73.191

(102.430.833)

Equips informàtics

(23.336.703)

(2.405.251)

476.298

(25.265.656)

Altres immobilitzat

(42.108.290)

(4.991.248)

4.459

(47.095.079)

(218.149.649)

(21.969.710)

553.948

(239.565.411)

305.523.114

2.581.771

(20.562)

308.084.323

Descripció
Cost
Terrenys

Immobilitzat en curs
Total
Amortització acumulada

Total
Valor net
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Quadre 57. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2011
Descripció

Saldo a
31.12.2010

Altes

Baixes/
traspassos

Saldo a
31.12.2011

Cost
Terrenys

66.957.324

0

(93.590)

66.863.734

Edificis i construccions

256.921.534

6.464.270

552.210

263.938.014

Maquinària, mobiliari i equips docents

133.480.635

4.765.794

(379.559)

137.866.870

Equips informàtics

30.913.290

2.106.023

(435.959)

32.583.354

Altres immobilitzat

57.273.590

7.096.605

(37.715)

64.332.480

2.103.361

2.540.902

(2.382.269)

2.261.994

547.649.734

22.973.594

(2.776.882)

567.846.446

(64.773.843)

(5.631.884)

28.617

(70.377.110)

(102.430.833)

(9.176.885)

226.616

(111.381.102)

(25.265.656)

(2.540.516)

429.086

(27.377.086)

Immobilitzat en curs
Total
Amortització acumulada
Edificis i construccions
Maquinària, mobiliari i equips docents
Equips informàtics
Altres immobilitzat
Total
Valor net

(47.095.079)

(5.521.874)

23.703

(52.593.250)

(239.565.411)

(22.871.159)

708.022

(261.728.548)

308.084.323

102.435

(2.068.860)

306.117.898

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 58. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2012
Saldo a
31.12.2011

Altes

Baixes/
traspassos

Saldo a
31.12.2012

66.863.734

0

0

66.863.734

Edificis i construccions

263.938.014

347.649

2.212.879

266.498.542

Maquinària, mobiliari i equips docents

137.866.870

3.513.907

(587.593)

140.793.184

Equips informàtics

32.583.354

1.996.639

(416.494)

34.163.499

Altres immobilitzat

64.332.480

4.740.704

(64.064)

69.009.120

2.261.994

2.162.131

(2.745.974)

1.678.151

567.846.446

12.761.030

(1.601.246)

579.006.230

(70.377.110)

(5.638.324)

182.601

(75.832.833)

(111.381.102)

(8.172.485)

349.921

(119.203.666)

Equips informàtics

(27.377.086)

(2.409.195)

405.980

(29.380.301)

Altres immobilitzat

(52.593.250)

(5.124.061)

50.624

(57.666.687)

(261.728.548)

(21.344.065)

989.126

(282.083.487)

306.117.898

(8.583.035)

(612.120)

296.922.743

Descripció
Cost
Terrenys

Immobilitzat en curs
Total
Amortització acumulada
Edificis i construccions
Maquinària, mobiliari i equips docents

Total
Valor net
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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La UAB no ha facilitat la informació relativa a la utilització d’espais, convenis de cessió
d’espais amb altres entitats i ingressos obtinguts per aquests conceptes. En conseqüència, la Sindicatura no ha pogut fer una anàlisi de l’ocupació dels edificis de la seva propietat, de les cessions a tercers, ni dels ingressos obtinguts.

2.10.2. Immobilitzat financer
En els quadres del 59 al 61 es mostra la composició i moviments de l’Immobilitzat financer
en els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 59. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2010
Saldo a
31.12.2009

Altes

Baixes/
traspassos

Saldo a
31.12.2010

Inversions financeres permanents

4.051.792

215.526

(75.848)

4.191.470

Crèdits a llarg termini

3.188.369

0

(531.395)

2.656.974

Fiances a llarg termini

170.722

44.029

(13.731)

201.020

7.410.883

259.555

(620.974)

7.049.464

(3.726.412)

(163.290)

68.931

(3.820.771)

3.684.471

96.265

Descripció

Total
Provisió per depreciació
Valor net

(552.043)

3.228.693

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 60. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2011
Saldo a
31.12.2010

Altes

Inversions financeres permanents

4.191.470

151.950

(314.716)

4.028.704

Crèdits a llarg termini

2.656.974

0

(531.395)

2.125.579

Fiances a llarg termini

201.020

35.942

(74.626)

162.336

7.049.464

187.892

(920.737)

6.316.619

(3.820.771)

(23.511)

154.448

(3.689.834)

3.228.693

164.381

(766.289)

2.626.785

Descripció

Total
Provisió per depreciació
Valor net

Baixes/
traspassos

Saldo a
31.12.2011

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 61. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2012
Saldo a
31.12.2011

Altes

Inversions financeres permanents

4.028.704

241.874

(260.097)

4.010.481

Crèdits a llarg termini

2.125.579

0

(531.395)

1.594.184

Fiances a llarg termini

162.336

25.602

(17.160)

170.778

6.316.619

267.476

(808.652)

5.775.443

(3.689.834)

(44.207)

28.737

(3.705.304)

2.626.785

223.269

(779.915)

2.070.139

Descripció

Total
Provisió per depreciació
Valor net
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Dins d’Inversions financeres permanents destaquen les aportacions fetes per la UAB des
de 1998 a fundacions en les quals participa de forma directa. Del total a 31 de desembre
del 2012, 3,51 M€ corresponen a les aportacions al fons fundacional de la FUAB (vegeu
l’apartat 2.11). Aquestes aportacions es deprecien en la seva totalitat en el mateix exercici
en què es fan perquè es tracta d’aportacions fetes sense finalitat de lucre i que no es recuperaran.
Els Crèdits a llarg termini corresponen a la part pendent d’amortitzar d’un préstec atorgat
el 2001 a la FUAB de 6,38 M€ per finançar les obres de remodelació de la Casa Convalescència. Aquest préstec té un període d’amortització de quinze anys, tres de carència i no merita interessos. Aquest préstec és part d’una bestreta reintegrable atorgada
pel Ministeri de Ciència i Tecnologia amb les mateixes condicions de durada i interessos.
Del deute total pendent a 31 de desembre del 2012, 0,53 M€ tenen venciment a curt
termini.
Del saldo de Provisió per depreciació a 31 de desembre del 2012, un total de 3,65 M€
corresponen a les aportacions fetes a fundacions des de 1998.

2.10.3. Deutors
En el quadre 62 es mostra el desglossament dels deutors a 31 de desembre del 2010, del
2011 i del 2012.
Quadre 62. Deutors
Concepte

2010

2011

2012

Deutors pressupostaris exercici corrent

60.891.991

67.160.953

32.970.650

Deutors pressupostaris exercicis tancats

20.563.757

25.064.330

58.291.636

Deutors no pressupostaris

3.649.713

1.863.556

3.242.734

Administracions públiques

582.152

746.828

701.766

Altres deutors

652.521

514.278

271.034

Provisions per insolvències

(1.896.178)

(2.715.180)

(4.905.320)

Total

84.443.956

92.634.765

90.572.500

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Nota: La diferència entre el saldo de deutors pressupostaris de l’exercici corrent i els drets pendents de cobrament
segons l’estat d’execució del pressupost correspon als creditors per devolucions d’ingressos que minoren el saldo
de l’estat d’execució del pressupost.

Els deutors pressupostaris d’exercicis tancats que figuren en aquest quadre difereixen del
total de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que es mostren en l’apartat 2.7
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per a l’exercici 2012, perquè en la comptabilitat financera el 2012 es van cancel·lar 2,44 M€
(1,11 M€ corresponents a beques del curs 2011-2012 i 1,33 M€ a matrícula d’escoles adscrites del curs 2011-2012) que es van anul·lar en la comptabilitat pressupostària l’exercici
2013.
En el quadre 63 es mostra el desglossament dels deutors pressupostaris (corrents i tancats) a 31 de desembre del 2012 segons l’exercici de liquidació del dret.
Quadre 63. Drets pendents a 31 de desembre del 2012
Exercici d’origen

Import

2002 i anteriors

96.095

2003

6.751.682

2004

66.158

2005

291.868

2006

2.020.796

2007

81.190

2008

1.140.621

2009

1.935.978

2010

3.513.439

2011

44.830.614

2012

31.492.889

Total

92.221.330

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Nota: Aquest quadre recull la suma dels drets pendents de
cobrament segons l’estat d’execució del pressupost del 2012 i
els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats que es
mostren en l’apartat 2.7.

Durant l’exercici 2013 es van anul·lar drets per 2,62 M€ del total pendent de cobrament a
31 de desembre del 2012. D’aquests, 32.922 € corresponien a drets liquidats l’exercici
2012 i la resta a drets d’exercicis tancats.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia registrats 53,77 M€ de deute pendent de la Generalitat (9,03 M€ procedents del 2010 i exercicis anteriors, 36,39 M€ del 2011 i 8,35 M€ del
2012). El 30 de juny del 2013 continuaven pendents de cobrament 53,75 M€. Del deute
pendent de la Generalitat anterior al 2011, destaquen 8,22 M€ que inclouen 6,20 M€ per
despeses de funcionament anteriors a l’exercici 2005 i un deute pel PIU 2001-2006 de
2,02 M€. El deute històric per despeses de funcionament (inicialment de 6,81 M€) va ser
minorat en 0,21 M€ el 2011 i en 0,40 M€ el 2012, en compliment de les instruccions de la
Direcció General d’Universitats. En el quadre 64 es mostra el detall a 31 de desembre del
2012 del deute anterior al 2011.
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Quadre 64. Deute històric pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya
a 31 de desembre del 2012
Concepte

Import

Deutes anteriors a 2003

6.118.391

Retribucions PAS 2003

851.000

Liquidació subvenció derivada 2003

(217.709)

Liquidació subvenció derivada 2004

302.414

Liquidació subvenció derivada 2005

(239.366)

Deute PIU 2001-2006

2.015.298

Altres

202.540

Total

9.032.568

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Del deute pendent de la Generalitat de l’exercici 2011, el 30 de juny del 2013 continuaven
pendents de cobrament 35,58 M€. Els conceptes més significatius eren 8,80 M€ de la subvenció corrent dels mesos de setembre i desembre del 2011, 9,86 M€ del finançament per
objectius del 2010, 9,27 M€ del PIU, 2,11 M€ del Pla Jaume Serra i Húnter i 2,35 M€ del
PROFOR.
En la carta de la Direcció General d’Universitats de 15 de març del 2013 es manifesta que
la Generalitat té un deute històric amb la UAB de 8,22 M€. No obstant això, la Generalitat
no té reconeguda cap obligació pendent de pagament per aquest concepte. Per tant, en
opinió de la Sindicatura i d’acord amb els principis comptables públics, la UAB hauria de
cancel·lar el deute de 9,03 M€.
Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 inclouen 3,12 M€ corresponents al deute pendent dels diferents ministeris de l’Estat per convocatòries de recerca,
convenis i activitats (1,09 M€ procedents dels exercicis del 2008 al 2010, 0,36 M€ del 2011
i 1,67 M€ del 2012). El 30 de juny del 2013 continuaven pendents de cobrament 1,75 M€.
En la resposta de la Intervenció General de l’Estat sobre les partides pendents de pagament dels diferents ministeris amb la UAB a 31 de desembre del 2012 independentment
de l’exercici de procedència, no hi figura cap partida pendent amb la UAB anterior a l’exercici 2012.
Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 que encara continuen pendents a 30 de juny del 2013, inclouen 1,40 M€ corresponents a pagaments a rebre de
l’AGAUR, dels quals 0,52 M€ tenen el seu origen en l’exercici 2012. Atès que el deute amb
l’AGAUR no ha estat conciliat, la Sindicatura no es pot pronunciar sobre la raonabilitat i
cobrabilitat d’aquest saldo.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament 4,70 M€ d’escoles adscrites en concepte de tutela acadèmica, que corresponien a la previsió dels cursos 201178
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2012 i 2012-2013. El 2013 la UAB va anul·lar 1,33 M€ corresponents al 2011. L’import
corresponent a la previsió registrada el 2012 (2,35 M€) continuava pendent de cobrament a
30 de juny del 2013.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament 10,64 M€ de beques i
famílies nombroses dels exercicis 2011 i 2012. El 2013 la UAB va anul·lar 1,11 M€ corresponents al 2011. De l’import corresponent al 2012, 4,15 M€ continuaven pendents de cobrament a 30 de juny del 2013.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendent de cobrament de la Fundació Empresa i
Ciència 0,15 M€ en concepte de pagament de despeses generals. Aquest import no ha
estat reconegut per l’esmentada Fundació.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendent de cobrament de la Generalitat 0,55 M€
en concepte de gratuïtats del curs 2012-2013 i 0,30 M€ d’aportació al Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. Aquests imports no havien estat reconeguts com una obligació per la Generalitat.
El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia pendents de cobrament d’entitats del Grup
1,64 M€ generats els exercicis 2011 i 2012. Atesa la situació economicofinancera d’algunes
d’aquestes entitats, es podrien generar problemes de cobrabilitat d’una part dels imports
anteriors. D’altra banda, entre els imports pendents de cobrament s’inclouen 0,27 M€ corresponents a facturacions d’activitats de l’article 83 que la UAB havia abonat als professors
malgrat no haver rebut el cobrament de l’entitat que l’havia de fer.
En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 la UAB tenia drets pendents de
cobrament per un import total de 16,79 M€ en la comptabilitat pressupostària i de 14,35 M€
en la comptabilitat financera que són de difícil cobrabilitat. La UAB tenia creada una provisió per insolvències de 4,91 M€ en la comptabilitat financera i havia inclòs en l’Estat del
romanent de tresoreria drets de dubtós cobrament pel mateix import. A més, en el romanent afectat s’inclouen diverses provisions relacionades amb ingressos pendents de cobrament per 10,55 M€. Per tant, en opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012
els drets pendents de cobrament i el romanent de tresoreria estaven sobrevalorats en
11,88 M€ (vegeu l’apartat 2.9) i la provisió per insolvències i els fons propis estaven infravalorada i sobrevalorats, respectivament, en 9,44 M€.

2.10.4. Tresoreria
En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2012, la UAB posa de manifest que la
situació de la seva tresoreria ha estat complicada durant l’any 2012. Per afrontar aquesta
situació, la UAB va ajornar els pagaments de l’IRPF (vegeu apartat 2.6.2) i va renovar les
pòlisses de crèdit que tenia subscrites amb diferents entitats financeres, amb un límit
conjunt de 24 M€. Durant els exercicis fiscalitzats es van produir algunes modificacions en
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els límits de les pòlisses i en el tipus d’interès aplicable. El saldo disposat al final de cada
mes durant l’exercici 2012 va estar entre 1,42 M€ i 20,47 M€. El 31 de desembre del 2012
no s’havia disposat de les pòlisses de crèdit. La Universitat va rebre l’autorització de la Generalitat per a la formalització de les pòlisses de crèdit, d’acord amb l’article 81 de la LOU.
La disminució del saldo de Tresoreria a 31 de desembre del 2011 i del 2012 respecte al
saldo de l’exercici 2010 es produeix, principalment, per l’import pendent de cobrament de
la Generalitat de Catalunya dels drets reconeguts dels exercicis 2011 i 2012.
La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents el 31 de desembre del
2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús.

2.10.5. Fons propis
En els quadres del 65 al 67 es presenta la composició de Fons propis a 31 de desembre
del 2010, del 2011 i del 2012 i els moviments en els exercicis fiscalitzats.
Quadre 65. Fons propis. Exercici 2010
Concepte
Patrimoni propi

Saldo a
31.12.2009

Rebut/lliurat
en cessió

Aplicació
resultat

Saldo a
31.12.2010

131.921.623

0

6.477.628

138.399.251

Patrimoni rebut en cessió

10.144.991

0

0

10.144.991

Patrimoni lliurat en cessió

(29.401.984)

0

0

(29.401.984)

(861.227)

0

0

(861.227)

Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió
Resultat exercici 2009

6.477.628

0

(6.477.628)

0

Resultat exercici 2010

0

0

(3.033.216)

(3.033.216)

118.281.031

0

(3.033.216)

115.247.815

Saldo a
31.12.2010

Rebut/lliurat
en cessió

Aplicació
resultat

Saldo a
31.12.2011

138.399.251

0

(3.033.216)

135.366.035

Patrimoni rebut en cessió

10.144.991

257.199

0

10.402.190

Patrimoni lliurat en cessió

(29.401.984)

(554.303)

0

(29.956.287)

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 66. Fons propis. Exercici 2011
Concepte
Patrimoni propi

Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió

(861.227)

0

0

(861.227)

Resultat exercici 2010

(3.033.216)

0

3.033.216

0

Resultat exercici 2011

0

0

(23.126.781)

(23.126.781)

115.247.815

(297.104)

(23.126.781)

91.823.930

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Quadre 67. Fons propis. Exercici 2012
Saldo a
31.12.2011

Rebut/lliurat
en cessió

Aplicació
resultat

Saldo a
31.12.2012

135.366.035

0

(23.126.781)

112.239.254

Patrimoni rebut en cessió

10.402.190

0

0

10.402.190

Patrimoni lliurat en cessió

(29.956.287)

(412.999)

0

(30.369.286)

(861.227)

0

0

(861.227)

Resultat exercici 2011

(23.126.781)

0

23.126.781

0

Resultat exercici 2012

0

0

(17.167.034)

(17.167.034)

91.823.930

(412.999)

(17.167.034)

74.243.897

Concepte
Patrimoni propi

Patrimoni lliurat s/conveni pendent de cessió

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Patrimoni rebut en cessió
En el quadre 68 es presenten els elements pertanyents a tercers i cedits a la UAB a 31 de
desembre del 2012.
Quadre 68. Elements pertanyents a tercers i cedits temporalment a la UAB
Concepte

Data cessió

Terreny

Construcció

Total

Unitat docent Sant Pau

10.05.1991

197.126

729.100

926.226

Unitat docent Vall d’Hebron

10.05.1991

89.178

894.006

983.184

Unitat docent Institut Municipal d’Assistència Sanitària

10.05.1991

65.709

288.678

354.387

Unitat docent Germans Trias i Pujol

10.05.1991

18.367

440.085

458.452

Institut de Documentació i d’Investigació Musicològiques

06.06.1979

-

42.930

42.930

EU Estudis Empresarials i Informàtica Sabadell

28.02.1991

110.207

-

110.207

Plaça Cívica

30.06.1997

-

1.710.863

1.710.863

Generalitat (mòduls Institut de Física d’Altes Energies)

26.06.2000

-

12.020

12.020

CEIP Planas i Casals-Can Ruti (Ajuntament de Badalona)

29.04.2003

3.972.621

1.574.101

5.546.722

Hospital de l’Esperança

12.05.2011

-

257.199

257.199

4.453.208

5.948.982

10.402.190

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Patrimoni lliurat en cessió a tercers
En el quadre 69 es mostra la composició del patrimoni lliurat en cessió a 31 de desembre
del 2010, del 2011 i del 2012.
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Quadre 69. Patrimoni lliurat en cessió a tercers
Concepte

Terreny

Edificis

Altres

Total

Institut Intel·ligència Artificial

110.556

-

-

110.556

Institut Nous Materials

108.345

-

-

108.345

Centre Nacional Microelectrònica

183.353

-

-

183.353

68.035

-

-

68.035

Bombers de la Generalitat

1.462.743

-

-

1.462.743

Ferrocarrils de la Generalitat

1.258.640

Institut d’Anàlisi Econòmica

1.258.640

-

-

Institut de Física d’Altes Energies

21.656

930.016

-

951.672

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

15.647

1.974.617

-

1.990.264

EU Estudis Empresarials i Informàtica Sabadell

67.091

246.126

-

313.217

-

767.508

-

767.508

Centre d’Estudis Demogràfics

23.812

1.536.505

-

1.560.317

Centre de Visió per Computador

30.616

1.289.600

-

1.320.216

Associació d’Amics de la UAB

-

2.466

-

2.466

Fundació Autònoma Solidària

-

87.713

-

87.713

Fundació Gespa

-

234.081

-

234.081

37.436

-

-

37.436

Centre de Recerca Matemàtica

Matgas 2000, AIE
DURSI
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia
Cessió espais SINCROTRÓ
Laboratori de Genètica Molecular Vegetal

-

-

194.112

194.112

134.301

1.310.085

251.585

1.695.971

-

798.914

-

798.914

176.005

-

-

176.005

1.957.525

-

-

1.957.525

57.149

-

-

57.149

Institut Català de Paleontologia

7.054

-

-

7.054

Departament d’Agricultura

8.164

-

-

8.164

-

-

20.500

20.500

132.157

13.051.430

541.210

13.724.797

95.316

-

-

95.316

209.915

-

-

209.915

6.165.516

22.229.061

1.007.407

29.401.984

-

-

-

-

6.165.516

22.229.061

1.007.407

29.401.984

FUAB (Vila Universitària)
FUAB (Ampliació Hospital Clínic Veterinari)

Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Ajuntament de Cerdanyola
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Saldo a 31.12.2009
Moviments exercici 2010
Saldo a 31.12.2010
Moviments exercici 2011
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia

-

(1.016.457)

(251.585)

(1.268.042)

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

42.011

1.705.425

-

1.747.436

Institut Català de Paleontologia

51.579

-

-

51.579

Consorci MOVE

-

20.080

-

20.080

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias
i Pujol

-

-

3.250

3.250

6.259.106

22.938.109

759.072

29.956.287

Institut de Física d’Altes Energies

-

350.494

-

350.494

Consorci Centre de Recerca Agrogenòmica

-

-

62.505

62.505

6.259.106

23.288.603

821.577

30.369.286

Saldo a 31.12.2011
Moviments exercici 2012

Saldo a 31.12.2012
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Del període fiscalitzat destaquen els moviments següents:

• Reversió de la cessió gratuïta a l’Institut Català de Nanotecnologia de dues plantes a
l’edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria segons el conveni del 12 de desembre
del 2006 i les addendes posteriors.

• Cessió al CSIC per un període de seixanta anys en règim de concessió administrativa
d’una parcel·la de terreny i part d’un edifici per ubicar-hi la seu de l’Institut de Ciències
de l’Espai.

2.10.6. Ingressos a distribuir en diversos exercicis
En els quadres del 70 al 72 es presenta la composició i els moviments d’Ingressos a distribuir en diversos exercicis durant els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 70. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2010
Concepte
Subvencions de capital
Subvencions de capital d’imm. cedits
Donacions
Donacions i llegats de capital
Total

Saldo a
31.12.2009

Altes

Traspassos

Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.2010

133.776.156

30.449.643

0

10.363.888

0

0

(17.174.781)

147.051.018

54.440

0

0

8.750

0

0

(8.750)

0

144.203.234

30.449.643

0

(17.183.531)

157.469.346

Traspassos

Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.2011

(14.880.200)

144.048.392

0

10.363.888

0

54.440

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 71. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2011
Concepte
Subvencions de capital
Subvencions de capital d’imm. cedits
Donacions
Donacions i llegats de capital
Total

Saldo a
31.12.2010

Altes

147.051.018

11.600.909

10.363.888

0

54.440

0

0

-

11.589

0

(11.589)

0

157.469.346

11.612.498

0

(14.891.789)

154.190.055

Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.2012

(14.416.118)

134.681.455

276.665
(276.665)

0

10.087.223

0

54.440

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 72. Ingressos a distribuir en diversos exercicis. Exercici 2012
Concepte
Subvencions de capital
Subvencions de capital d’imm. cedits
Donacions
Donacions i llegats de capital
Total

Saldo a
31.12.2011

Altes

144.048.392

5.527.283

10.087.223

0

478.102

0

10.565.325

54.440

0

0

0

54.440

0

17.280

0

(17.280)

0

154.190.055

5.544.563

0

(14.433.398)

145.301.220

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

83

Traspassos
(478.102)

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015

2.10.7. Provisió per a riscos i despeses
En els quadres del 73 al 75 es presenta la composició i els moviments de les provisions
per a riscos i despeses en els exercicis 2010, 2011 i 2012.
Quadre 73. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2010
Concepte
Provisió per a responsabilitats

Saldo a
31.12.2009

Dotacions

75.207

30.592

Premi de jubilació

5.771.297

0

Total

5.846.504

30.592

Aplicacions
(48.375)
0

Saldo a
31.12.2010
57.424
5.771.297

(48.375)

5.828.721

Aplicacions

Saldo a
31.12.2011

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 74. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2011
Concepte
Provisió per a responsabilitats

Saldo a
31.12.2010

Dotacions

57.424

733.928

Premi de jubilació

5.771.297

0

Total

5.828.721

733.928

(43.674)
0
(43.674)

747.678
5.771.297
6.518.975

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Quadre 75. Provisió per a riscos i despeses. Exercici 2012
Saldo a
31.12.2011

Dotacions

747.678

2.924.729

(12.029)

3.660.378

Premi de jubilació

5.771.297

0

(5.771.297)

0

Total

6.518.975

2.924.729

(5.783.326)

3.660.378

Concepte
Provisió per a responsabilitats

Aplicacions

Saldo a
31.12.2012

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

Premi de jubilació
El Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en
els exercicis fiscalitzats establia que els treballadors amb una antiguitat mínima de deu
anys en el moment de la jubilació tenien dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedís els deu anys de referència. El PAS funcionari també tenia dret a rebre aquest premi en aplicació dels acords
d’equiparació amb el PAS laboral (vegeu l’apartat 2.5.1).
El Conveni col·lectiu del PDI laboral vigent en els exercicis fiscalitzats establia que els treballadors a temps complet que tinguessin acreditada una antiguitat de quinze anys amb
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dedicació exclusiva a la mateixa universitat tenien dret a percebre l’import de dues pagues
extraordinàries en el moment de la jubilació.
La disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 estableix la suspensió dels acords i
pactes que preveiessin el pagament de premis vinculats a anys de serveis prestats.
El passiu registrat el 31 de desembre del 2009 estava calculat a partir d’un estudi actuarial.
En els exercicis 2010 i 2011 no es va registrar cap dotació per aquest concepte. En l’exercici 2012 la UAB va cancel·lar aquesta provisió en compliment de la disposició addicional
sisena de la Llei 5/2012.
Altres compromisos
La UAB avalava Vila Universitària, SL per 31,25 M€ davant dues entitats financeres per
préstecs atorgats per al finançament de les inversions previstes en el pla d’actuacions
2007-2009 i per a la millora del seu endeutament. Aquests avals van ser aprovats pel
Govern de la Generalitat. L’import pendent d’aquests préstecs a 31 de desembre del 2012
era de 25,61 M€.
D’altra banda, la UAB ha prestat garantia a FUAB per dos préstecs3 destinats a finançar la
construcció de Vila Universitària II i de l’Hospital Clínic Veterinari amb un import pendent
de venciment a 31 de desembre del 2011 de 14,01 M€. No consta que el Govern de la Generalitat autoritzés la UAB a prestar aquestes garanties en compliment de l’article 89 de la
LUC.
El 21 de desembre del 2007 la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola van subscriure un conveni de cooperació per establir un marc d’actuació conjunta. El conveni preveia, respecte
dels deutes tributaris pendents de la UAB amb l’Ajuntament, que en un termini de nou
mesos des de la signatura del conveni, es determinaria la relació d’obligacions exigibles i
s’elaboraria una proposta de cancel·lació, ja fos per compensació econòmica o per prescripció. El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia registrada una provisió per l’Impost sobre béns immobles (IBI) de 0,71 M€ i una per reclamació per retirada de residus de
2,00 M€. Pel que fa a l’Impost sobre construccions i obres, el 31 de desembre del 2012 no
s’havia fixat encara l’import a pagar i la UAB no havia registrat cap passiu per aquest
concepte.

2.10.8. Endeutament financer
En el quadre 76 es presenta el moviment de l’endeutament financer i el detall de les seves
condicions i venciments a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012.
3. Vegeu l’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, exercici 2011.
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Quadre 76. Endeutament financer
Import Últim
formalitzat venciment

Deute a
31.12.2009

Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2000)

28.878.698 22.12.2015

20.455.744

-

Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2001)

1.144.928 05.12.2016

667.875

-

(95.411)

572.464

-

(95.411)

477.053

-

(95.410)

381.643

Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2002)

1.066.500 31.12.2017

711.000

-

(88.875)

622.125

-

(88.875)

533.250

-

(88.875)

444.375

Ministeri de Ciència i Tecnologia (convocatòria 2003)

1.412.927 29.10.2018

836.326

-

(92.925)

743.401

-

(92.925)

650.476

-

(92.926)

557.550

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2004)

1.648.964 14.10.2019

1.374.136

-

(137.413)

1.236.723

-

(394.903)

841.820

-

(105.228)

736.592

11.297.070 15.11.2020

6.339.496

-

(941.423)

5.398.073

-

(948.178)

4.449.895

-

(455.114)

3.994.781

Entitat financera

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2005: 1a. anualitat)

Deute a
Addicions Amortització 31.12.2010 Addicions
(4.813.116) 15.642.628

-

Deute a
Amortització 31.12.2011
(2.406.558) 13.236.070

Deute a
Addicions Amortització 31.12.2012
-

(1.203.279) 12.032.791

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2005: 2a. anualitat)

677.270 16.11.2021

677.270

-

(56.439)

620.831

-

(56.439)

564.392

-

(56.440)

507.952

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2006: 1a. anualitat)

2.400.836 04.10.2021

2.400.836

-

(200.070)

2.200.766

-

(200.070)

2.000.696

-

(197.403)

1.803.293

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2006: 2a. anualitat)

1.313.300 04.10.2022

1.313.300

-

-

1.313.300

-

(109.442)

1.203.858

(53.992)

(104.530)

1.045.336

-

Ministeri d’Educació i Ciència (HUM 2006)
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60.000 01.10.2010

20.000

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2007: Infraestructures)

2.730.799 02.02.2018

2.457.719

(20.000)

-

-

-

-

-

-

-

(273.080)

2.184.639

-

(273.080)

1.911.559

-

(273.080)

1.638.479

Ministeri d’Educació i Ciència (convocatòria 2007: Parcs científics)

1.615.141 15.09.2022

1.523.968

-

-

1.523.968

-

(126.998)

1.396.970

-

(126.998)

1.269.972

Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria 2008: Mòdul Parc
de Recerca)

1.071.376 15.06.2018

1.071.376

-

-

1.071.376

-

-

1.071.376

-

(153.054)

918.322

58.345 15.06.2023

58.345

-

-

58.345

-

-

58.345

-

(4.862)

53.483

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (convocatòria Acció
estratègica telecomunicacions i societat de la informació)

769.544 30.11.2023

624.713

144.831

-

769.544

-

(254.284)

515.260

-

(64.129)

451.131

Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional
d’infraestructures)

947.226 31.10.2019

947.226

-

(94.722)

852.504

-

(676.893)

175.611

(75.066)

(14.489)

86.056

Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional
d’infraestructures FEDER)

947.226 31.12.2015

947.226

-

-

947.226

-

-

947.226

(36.368)

-

910.858

408.230 1.416.879

-

1.825.109

502.791

-

2.327.900

1.157.364

-

3.485.264

(6.813.474) 37.583.022

502.791

(5.724.056) 32.361.757

991.938

Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria 2008: Reforma
servei estabulació)

Ministeri de Ciència i Innovació (convocatòria Programa nacional de
projectes d’investigació fonamental FEDER)
Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.

3.485.267 01.01.2016
-

- 42.834.786 1.561.710

(3.035.817) 30.317.878
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Del deute total a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 tenien venciment a curt
termini i estan registrats en l’epígraf Creditors a curt termini del Balanç, 7,33 M€, 5,81 M€ i
5,80 M€, respectivament.
Els préstecs del ministeris van ser atorgats mitjançant convocatòria pública per al finançament d’equipaments i infraestructures cientificotecnològiques. Tots tenen una durada de
quinze anys amb tres de carència i no meriten interessos. En els exercicis fiscalitzats la
UAB va demanar als ministeris diversos ajornaments. En opinió de la Sindicatura, aquests
ajornaments són operacions d’endeutament i, per tant, d’acord amb l’article 81 de la LOU
haurien d’haver estat autoritzats pel Govern de la Generalitat.

2.10.9. Creditors a curt termini
En el quadre 77 es mostren els imports que la UAB té registrats com a creditors a curt
termini.
Quadre 77. Creditors a curt termini
Concepte
Creditors pressupostaris exercici corrent

2010

2011

2012

19.373.443

16.610.553

16.114.898

Despeses corrents

7.266.787

5.963.082

6.254.495

Programes d’obres i equipaments

5.466.603

4.412.288

2.354.746

Programes de recerca

2.382.499

1.975.128

2.875.291

Despeses de personal

2.473.111

2.381.857

2.312.152

268.672

616.436

771.544

Transferències corrents i de capital
Despeses financeres

17.104

392.738

68.909

1.498.667

869.024

1.477.761

330.626

116.807

441.491

Administracions públiques

5.719.001

9.405.440

29.680.976

Hisenda pública creditora IRPF

5.172.803

8.488.511

28.915.915

546.983

540.023

520.823

376.548

243.887

358

358

351

Creditors per devolució ingressos
Creditors pressupostaris exercicis anteriors

Seguretat Social
Drets passius

(1.143)

MUFACE
Creditors no pressupostaris

9.526.013

8.360.588

6.626.010

Creditors periodificació despeses corrents

605.604

558.450

709.508

Creditors IVA suportat

350.289

449.787

478.535

Altres creditors no pressupostaris

3.192.210

2.383.776

1.748.749

Creditors factures pendents de rebre

5.377.910

4.968.575

3.689.218

Altres creditors

1.314.576

1.402.272

1.094.410

Deutes amb ministeris i entitats de crèdit

8.327.187

5.811.281

5.796.243

44.590.846

41.706.941

59.754.028

Total
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
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Les diferències entre els saldos de Creditors pressupostaris de l’exercici corrent i les Obligacions pendents de pagament segons l’estat d’execució del pressupost de despeses
corresponen als creditors per devolució d’ingressos.
Deutes amb ministeris i entitats de crèdit recull els venciments a curt termini de les bestretes per a parcs científics i tecnològics (vegeu l’apartat 2.10.8) i un deute d’1,00 M€ amb
l’Institut Català de Nanotecnologia que es va amortitzar l’exercici 2011 (vegeu l’apartat
2.5.6).
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat, la UAB ha informat en la Memòria dels comptes anuals de l’exercici
2012, que un import de 4,40 M€ de pagaments sobrepassa el termini legal màxim de pagament que estableix la llei esmentada.

2.10.10. Ajustaments per periodificació
En el quadre 78 es presenta el detall dels ajustaments per periodificació del passiu a 31 de
desembre del 2010, del 2011 i del 2012.
Quadre 78. Ajustaments per periodificació
Concepte

2010

2011

2012

Preus públics per prestació de serveis

36.079.707

41.783.281

55.352.877

Subvencions per a projectes de recerca

37.771.816

37.663.079

33.373.016

6.045.012

6.055.880

3.162.259

79.896.535

85.502.240

91.888.152

Periodificació de pagues
Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

El concepte Preus públics per prestació de serveis correspon principalment al diferiment a
la data de tancament de l’exercici dels preus públics per prestació de serveis acadèmics
universitaris corresponents als nou mesos restants del curs acadèmic. El concepte Subvencions per a projectes de recerca correspon a les aportacions per al finançament de
projectes de recerca encara no realitzats i que financen despesa corrent. El concepte Periodificació de pagues correspon a la part de les pagues extres i de vacances meritades al
tancament dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

2.10.11.

Conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat
pressupostari

En el quadre 79 es presenta la conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat pressupostari dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Quadre 79. Conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat pressupostari
Concepte

2010

Resultat economicopatrimonial (A)

2011

2012

(3.033.216)

(23.126.781)

Variació neta passius financers

(4.720.370)

(5.689.869)

(1.512.483)

Subvencions de capital no reflectides en el resultat economicopatrimonial

18.534.841

(3.388.029)

(13.178.898)

(25.031.000)

(21.920.381)

(12.861.483)

Altes Immobilitzat material i immaterial
Altes Immobilitzat financer

(68.980)

Total operacions pressup. no reflectides en el resultat economicopatrim. (B)

13.946

(17.167.034)

23.125

(11.285.509)

(30.984.333)

(27.529.739)

Periodificació ingressos i despeses

4.561.242

5.703.573

13.569.597

Variació de la provisió per consums

0

Periodificació de bonificacions de matrícula

0

0

22.948.487

23.968.769

22.106.490

3.870.644

1.654.185

2.370.771

Dotació amortització immobilitzat
Anul·lació drets pendents de cobrament
Provisió per anul·lació drets pendents de cobrament
Variació de la provisió inversions financeres
Variació de la dotació per insolvències
Variació de la provisió per pagues extres
Variació de la provisió per litigis
Variació de la provisió premi de jubilació

0

0

2.436.805

17.883

41.767

517.219

819.002

2.190.140

(236.100)

10.869

(2.893.623)

(17.783)

690.254

591.802

Provisió d’interessos
Despeses extraordinàries de l’immobilitzat
Ingressos extraordinaris de l’immobilitzat

151.058
(5.925.329)

162.995

0

Variació de la provisió per factures pendents de rebre

(47.154)

0
(409.335)

2.912.699
(5.771.297)
(1.279.356)

0

0

20.587

287.340

351.410

(40.824)

(152.286)

(26)

399.803

Total operacions comptables no reflectides en liquidació pressupostària (C)

32.419.067

32.654.562

30.508.649

Resultat pressupostari de l’exercici (D=A+B+C)

18.100.342

(21.456.552)

(14.188.124)

Incorporació de romanent exercici anterior (E)

76.873.802

90.964.167

67.853.429

Anul·lació drets pendents de cobrament (F)

(4.009.977)

(1.654.185)

(2.401.970)

(2.715.179)

(4.905.320)

65.138.251

46.358.015

Drets pendents de cobrament de dubtós cobrament (G)

0

Romanent de tresoreria a 31 de desembre (H=D+E+F+G)

90.964.167

Imports en euros.
Font: Comptes anuals de la UAB.
Notes:
Aquest quadre presenta algunes diferències amb altres estats dels comptes anuals que no han pogut ser conciliades.
El romanent incorporat l’any 2012 inclou els drets de dubtós cobrament a 31 de desembre del 2011.

2.11. ESFERA UAB
El conjunt de departaments, serveis cientificotècnics, instituts, grups i centres de recerca,
formen el primer nivell de l’Esfera UAB. En un segon nivell l’Esfera està constituïda per
centres de recerca amb NIF propi, adscrits o participats, que comprenen centres de re89
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cerca del campus, noves empreses de base tecnològica al Parc de Recerca UAB, centres
i instituts de recerca participats i adscrits en l’anella hospitalària i altres centres de recerca
adherits.
L’article 84 de la LOU preveu que les universitats, per a la promoció i desenvolupament de
les seves finalitats, poden crear per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable.
L’article 191 dels Estatuts de la UAB estableix que la Secretaria General de la Universitat,
amb la col·laboració de totes les unitats implicades, ha d’establir i mantenir un registre de
tots els convenis de col·laboració i de transferència de tecnologia formalitzats per la
Universitat. La UAB no ha facilitat una relació d’aquests convenis.
La Universitat ha creat i/o participa en diversos tipus d’entitats, a través de les quals
canalitza la investigació i la transferència de resultats que estableix l’article 83 de la LOU.
Amb aquestes entitats existeixen diferents tipus de relacions: moltes ocupen espais de la
UAB, altres tenen personal cedit, etc. No ha estat facilitat un detall amb les entitats en què
participa la UAB, la forma de participació, l’activitat que la Universitat realitza conjuntament
amb aquestes entitats i la valoració econòmica de les interrelacions existents amb elles.
Grup UAB
La Universitat juntament amb algunes de les entitats que formen part de l’Esfera UAB integren l’anomenat Grup UAB. Dins el Grup hi ha entitats participades directament per la Universitat i altres participades de forma indirecta a través de la FUAB. En els quadres 80 i 81
es presenten les entitats que integren el Grup UAB el 31 de desembre del 2012.
Quadre 80. Entitats amb participació directa de la Universitat
Percentatge de
participació

Nom
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

100,00

Fundació Hospital Clínic Veterinari

100,00

UAB Firms, SL

100,00

Fundació Autònoma Solidària

85,71

Fundació Privada Gespa

66,67

Fundació Dr. Robert

58,33

Fundació Privada Parc de Recerca UAB

52,63

Fundació Empresa i Ciència

50,00

Fundació WASSU

50,00

Fundació Institut Català de Nanotecnologia (ICN)

42,86

Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)

33,33

Font: Elaboració pròpia.
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Quadre 81. Entitats participades a través de la FUAB
Percentatge de
participació

Nom
Fundació Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI)

100,00

Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL

100,00

Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, SA

100,00

Hotel Campus, SL

100,00

Wabbit Solutions, SL

100,00

Vila Universitària, SL

91,53

Fundació Institut Català de l’Envelliment

63,64

Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte

27,27

Font: Elaboració pròpia.

En els exercicis fiscalitzats es van crear les següents entitats participades per la UAB directament o indirectament a través de la FUAB:

• El 29 de novembre del 2011 el Consell de Govern va aprovar la participació de la UAB
en la constitució de la Fundació WASSU, l’objecte de la qual és l’estudi i la prevenció de
la mutilació genital femenina. La UAB participa en aquesta Fundació en un 50%.

• L’any 2011 es va constituir la societat Wabbit Solutions, SL. El seu objecte és produir,
transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, i també els mitjans tècnics, materials o immaterials que facin possible a persones físiques i jurídiques l’accés i
l’explotació de sistemes, productes i xarxes basats en aquestes tecnologies. La UAB, a
través de FUAB, participa en aquesta societat en un 100%.

• L’any 2010 es va constituir la societat Hotel Campus, SL, l’objecte principal de la qual és
l’explotació de l’hotel ubicat al campus de la UAB. La UAB, a través de FUAB, participa
en aquesta societat en un 100%.
En els quadres 82 i 83 es presenten el Balanç i el Compte de resultats agregats del Grup
UAB a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. El mètode aplicat ha estat el
d’integració global o el de posada en equivalència, depenent del percentatge de participació.

91

Quadre 82. Balanç agregat
Actiu

Immobilitzat
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
Inversions financeres temporals
Fons de comerç d’agregació
Actius per impost diferit

2010

2011

2012

386.800

381.436

372.184

2.487

1.844

1.193

367.146

362.856

351.894

13.881

12.981

15.043

529

500

500

2.757

3.255

3.554

Passiu

2010

2011

2012

Fons propis

113.930

90.541

73.095

Patrimoni

120.618

117.288

93.748

Reserves entitats integració global
Reserves entitats posades en equivalència
Reserves exerc. atribuïbles a societat dominant
Socis externs

(4.600)
914
(3.002)

(4.520)
846
(23.073)

(4.378)
837
(17.112)

219

305

107

4.929

4.929

4.929

164.287

166.206

157.000

5.829

6.690

3.992

Creditors a llarg termini

84.433

81.164

77.210

Creditors a curt termini

139.779

144.699

167.904

Total passiu

513.406

494.534

484.237

Diferències negatives agregació
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Ingressos distribuir diversos exercicis
Actiu circulant
Existències

126.606

113.098

112.053

56

90

80

Deutors

86.721

105.643

99.958

Inversions financeres temporals

10.690

1.607

1.314

Tresoreria

28.399

5.073

4.253

740

685

6.448

513.406

494.534

484.237

Ajustaments periodificació

Total actiu
Imports en milers d’euros.
Font: Comptes anuals agregats de la UAB.

Provisions riscos i despeses

Quadre 83. Compte de resultats agregat
Despeses

2010

2011

2012

Ingressos

2010

2011

2012

Despeses

350.196

349.856

325.662

Ingressos

336.108

317.124

305.460

Aprovisionaments

2.045

1.233

1.515

Import net xifra de negocis

46.078

48.495

39.920

242.911

242.933

224.631

Altres ingressos explotació

290.030

268.629

265.540

26.786

27.713

25.798

1132

2158

4.223

77.322

75.819

69.495

-

-

-

14.088

32.732

20.202

2.779

3.244

3.864

109

209

275

105

49

-

-

-

Resultats financers positius

-

-

-

Resultats financers negatius

2.775

3.084

3.581

Beneficis d’activitats ordinàries

-

-

-

Pèrdues d’activitats ordinàries

16.863

35.816

23.783

45

16

-

Beneficis procedents immobilitzat

-

-
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Subvencions de capital traspassades a resultats

Despeses de personal
Dotacions per amortitzacions
Variacions provisions tràfic
Altres despeses d’explotació
Benefici d’explotació
Despeses financeres
Variació provisió inversions financeres

93

Particip. en pèrdues entitats posades equivalència
Pèrdues procedents immobilitzat

(8)

Pèrdua d’explotació
Altres ingressos financers
Diferències positives de canvi

239

76

-

17.999

15.674

15.446

12

955

1.067

Ingressos extraordinaris

-

171

63

3.808

2.068

7.847

Ingressos exercicis anteriors

-

-

-

13.895

12.730

6.683

Resultats extraordinaris negatius

-

-

-

Impost sobre societats

-

7

(127)

Beneficis agregats de l’exercici

-

-

-

Pèrdues agregades de l’exercici

2.968

23.079

17.227

Resultat atribuïble socis externs

34

Despeses extraordinàries
Despeses exercicis anteriors
Resultats extraordinaris positius

Benefici atribuïble a UAB
Imports en milers d’euros.
Font: Comptes anuals agregats de la UAB.

-

-

-

Pèrdua atribuïble a UAB

3.002

(6)
23.073

(115)
17.112
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L’article 84 de la LOU estableix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals
tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l’obligació de retre
comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats.
L’article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que les
universitats públiques finançades per la Generalitat han de trametre a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 d’abril de cada any, la liquidació del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l’exercici anterior. També han de
trametre la mateixa documentació referida a les empreses en què participen.4 La UAB no
ha complert aquest precepte en cap dels tres exercicis fiscalitzats.
A continuació es resumeixen els aspectes significatius a destacar de les principals entitats
del Grup UAB.
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)
La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona es va constituir el 24 de febrer de 1998 i
té per objecte la col·laboració amb la UAB en el foment i realització d’activitats docents, de
recerca i de prestació de serveis vinculats a l’activitat universitària. Per complir el seu objecte, la Fundació pot participar directament o indirectament en altres entitats i acordar-ne
la creació, fins i tot sense finalitat de lucre, i decidir sobre el seu objecte i finalitats, que han
de ser anàlegs als de la Fundació.
Els Estatuts de la UAB dediquen els articles del 44 al 46 a la FUAB, a la qual la Universitat
encomana la coordinació d’entitats instrumentals creades per la UAB o en les quals la UAB
participa i que li reten comptes. L’objectiu general de la FUAB és establir les línies estratègiques de funcionament i dirigir els projectes d’aquestes entitats.
La UAB ha formalitzat diversos encàrrecs de gestió amb la FUAB. Pel seu import convé
destacar els encàrrecs següents (referits al 2012): el servei d’atenció i assessorament a
membres de la comunitat universitària procedents d’altres universitats en el punt d’acollida
a la Plaça Cívica del Campus UAB de Bellaterra (0,22 M€), el suport tècnic en el manteniment dels mòduls de la plataforma tecnològica SAP (52.360 €), la col·laboració i reforç de
les tasques administratives del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (65.450 €)
i la col·laboració i assessorament en matèria de contractació administrativa (58.950 €). Alguns d’aquests encàrrecs consisteixen de forma quasi exclusiva que la FUAB contracti
personal per prestar serveis propis de la UAB. Aquest personal l’hauria de contractar la
UAB i el seu cost s’hauria de registrar en el capítol 1 de despeses de la Universitat.

4. L’article 138 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, dóna una nova redacció a l’última part de l’article 71.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya. És la següent: “També han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats en què participen”.

94

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2015
La FUAB és al mateix temps matriu d’un subgrup consolidable. El 31 de desembre del
2011 les inversions en les entitats amb les quals forma un Grup consolidable tenien un
valor de cost de 7,32 M€ i un valor net de 4,81 M€.5
El 31 de desembre del 2012, la Fundació presentava uns fons propis de 3,41 M€ i un resultat negatiu de 0,23 M€.
Fundació Hospital Clínic Veterinari
La Fundació Hospital Clínic Veterinari es va constituir el 30 de juliol del 2008. El seu objecte
és la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de
docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris.
En el darrer trimestre del 2009 una part del personal de la UAB va ser traspassat a la Fundació, però entre la UAB i la Fundació no es va formalitzar cap conveni que regulés les
relacions entre les dues entitats. El 31 de desembre del 2012 continuava sense existir un
conveni que regulés la gestió i les relacions entre la UAB i la Fundació.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.000 € i un resultat de
48.801 €.
UAB Firms, SL
UAB Firms, SL es va constituir el 29 de juliol del 2003. El seu objecte social consisteix en la
promoció mitjançant la presa de participacions de qualsevol tipus en el capital d’empreses
que desenvolupin projectes empresarials amb contingut tecnològic i innovador.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 67.220 € i un resultat
negatiu de 3.071 €.
Fundació Autònoma Solidària
La Fundació Autònoma Solidària es va constituir el 20 de gener de 1999 i té per objecte
esdevenir un instrument útil al servei del desenvolupament de polítiques d’integració social,
de promoció del voluntariat i de solidaritat activa en el marc de la UAB.
L’exercici 2010 aquesta Fundació va absorbir la Fundació Sabadell Solidari i va acumular
als fons propis els aportats per aquesta entitat (34.057 €). L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 92.384 € i un resultat negatiu de 44.920 €.

5. Vegeu l’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, exercici 2011.
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Fundació Privada Gespa
La Fundació Privada Gespa té la titularitat de l’escola bressol Gespa, que va ser creada
per la UAB l’any 1974 per oferir un servei al personal docent, al no docent i a alumnes amb
fills d’edats compreses entre els dos mesos i els sis anys.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 8.892 € i un resultat de 39.386 €.
Fundació Dr. Robert
La Fundació Dr. Robert es va constituir el 1998 i té com a objecte social col·laborar amb la
UAB en el foment i la realització d’activitats de formació avançada relacionades amb les
ciències de la salut i de la vida.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat negatiu de
0,19 M€.
Fundació Privada Parc de Recerca UAB
La Fundació Privada Parc de Recerca UAB va ser constituïda el 28 de febrer del 2007 per
la UAB, el CSIC i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). La UAB hi
participa directament amb un 52,63%. El seu objecte social és establir, impulsar i posar en
marxa, desenvolupar, gestionar i explotar un parc de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica i empresarial.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.008 € i un resultat de 1.518 €.
Fundació Empresa i Ciència
La Fundació Empresa i Ciència és una fundació privada que va ser constituïda el 2 de
maig de 1983. Té per finalitat acostar el món econòmic i l’universitari.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 168.283 € i un resultat de
1.325 €.
Fundació WASSU
La Fundació privada WASSU es va constituir el 7 de febrer del 2012. El seu objecte social
és l’estudi i la prevenció de la mutilació genital femenina.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 7.500 € i un resultat negatiu de
1.003 €.
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Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)
La Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia es va constituir el 2003 conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i té per objecte la recerca d’excel·lència en l’àmbit
de les nanotecnologies i de les nanociències a fi d’esdevenir un centre de referència internacional en el seu àmbit.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 90.000 € i un resultat negatiu de
17.163 €.
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal es va constituir el 21 de desembre de
1999. La UAB hi participa directament en un 33,33% i la resta és propietat de l’IRTA, entitat
de dret públic dependent del departament competent en agricultura i alimentació. El seu
objecte social és col·laborar amb la UAB, amb l’IRTA i amb el sector privat en la promoció
de la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de
la sanitat animal, en tots els seus aspectes.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat de
0,35 M€.
Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI)
La Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral es va constituir el 2002. La
UAB hi participa en el 100% dels fons dotacionals a través de la FUAB. L’objecte de la
Fundació és afavorir la formació de professionals qualificats en el sector de la prevenció i
la seguretat integral i promoure la recerca i la transferència de tecnologia en aquest àmbit.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 0,25 M€ i un resultat de 0,24 M€.
Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL
L’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL es va constituir a Barcelona el 1999
i la UAB hi participa en el 100% del capital a través de la FUAB. El seu objecte social és
planificar, dissenyar, organitzar i gestionar activitats destinades a l’ensenyament i l’aprenentatge, tant en modalitat presencial com a distància.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 38.084 €, un import
net de la xifra de negocis d’1,81 M€ i un resultat de 229 €.
L’informe d’auditoria de l’exercici 2012 inclou una opinió favorable.
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Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus, SA
Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus, SA es va constituir el 1993. Actualment la seva
única activitat és la docència, a través de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presenten uns fons propis de 86.927 €, un import net
de la xifra de negocis de 2,84 M€ i un resultat de 560 €.
L’informe d’auditoria de l’exercici tancat el 31 d’agost del 2012 presenta una opinió amb
una excepció per un crèdit impositiu de 0,96 M€ generat per bases imposables negatives
pendents de compensar a l’Impost sobre societats.
L’informe d’auditoria també inclou un paràgraf d’èmfasi sobre la situació economicofinancera de la societat, que el 31 d’agost del 2012 presentava un fons de maniobra negatiu
d’1,21 M€. Es destaca el compromís de la UAB i de les seves entitats relacionades de no
exigir en el curt termini el deute de 0,94 M€, i donar suport financer a la societat fins al
moment en què assoleixi una estructura financera adequada.
Hotel Campus, SL
Hotel Campus, SL es va constituir el 10 de juliol del 2010 amb la mateixa raó social que la
societat del Grup absorbida el 2008 per Vila Universitària, SL. El seu objecte social
consisteix en l’explotació de l’hotel ubicat al campus de la UAB.
La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 100%.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis negatius de 0,33 M€, un
import net de la xifra de negocis de 3,28 M€ i un resultat negatiu de 0,33 M€.
L’informe d’auditoria del 2012 presenta una opinió amb una excepció per incertesa respecte a un crèdit impositiu de 0,29 M€ per bases imposables negatives pendents de compensar a l’Impost sobre societats.
A més, l’informe d’auditoria conté un paràgraf d’èmfasi sobre la situació economicofinancera de la societat. Es destaca el compromís de la FUAB de realitzar les aportacions necessàries per reequilibrar la situació patrimonial i de donar suport financer a la societat fins al
moment que assoleixi una estructura econòmica i financera adequada.
Wabbit Solutions, SL
Wabbit Solutions, SL es va constituir el 28 de juliol del 2011. El seu objecte social consisteix a produir, transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i
activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.
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La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 100%.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 1.447 € i un resultat
negatiu de 1.346 €.
Vila Universitària, SL
L’any 1991 es va constituir la societat Vila Universitària, SA, que es va transformar en societat de responsabilitat limitada per acord de la Junta d’accionistes del 29 de juny del
2007. L’any 2008 la societat Vila Universitària, SL va fusionar per absorció les societats
Plaça Cívica, SL i Hotel Campus, SL, fet que va comportar la seva extinció sense liquidació. La societat Vila Universitària, SL va ser la beneficiària dels actius, passius, drets i
obligacions amb efectes comptables de l’1 de gener del 2008.
La participació de la UAB, a través de la FUAB, és d’un 91,53%; la resta pertany a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (8,47%).
El seu objecte social és la promoció, construcció i explotació d’allotjaments residencials i
locals de negocis, així com de zones i edificis comercials i de serveis en terrenys de la
UAB amb una concessió de cinquanta anys. La concessió finalitza l’any 2040.
Els comptes anuals de l’exercici 2012 presentaven uns fons propis de 2,79 M€, uns ingressos per prestació de serveis de 8,56 M€ i un resultat de 0,21 M€.
L’informe d’auditoria de l’exercici 2012 presentava una opinió amb dues limitacions a
l’abast: una perquè no es va poder valorar la provisió per desmantellament, ja que la societat no disposava d’un pla de reposicions i reparacions dels elements de l’immobilitzat
amb caràcter revertible ni donava de baixa els elements substituïts per les inversions de
reposició; i una altra perquè no es va poder determinar el valor de l’immobilitzat material de
la societat absorbida l’any 2008 Hotel Campus, SL, que a la data de la fusió tenia un valor
net comptable de 2,28 M€.
Fundació Institut Català de l’Envelliment
La Fundació Institut Català de l’Envelliment és una fundació privada que es va constituir el
2003. L’objecte de la Fundació és col·laborar amb la UAB en el foment i la realització
d’activitats de recerca i de prestació de serveis relacionats amb l’envelliment i direcció
assistencial d’institucions sanitàries i sociosanitàries.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 60.000 € i un resultat negatiu de
0,17 M€.
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Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte
La Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte es va constituir el 1999 i té per objecte crear
i gestionar la Biblioteca Josep Laporte, Centre de Documentació en Ciències de la Salut i
de la Vida, a partir de la integració de les biblioteques preexistents de la mateixa especialització de la UAB, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Fundació Acadèmica
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en una de sola.
L’exercici 2012 la Fundació presentava uns fons propis de 30.051 € i un resultat negatiu de
0,37 M€.

3. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
La UAB compta amb una unitat de contractació que gestiona de forma centralitzada tots
els contractes de la Universitat i que en els exercicis fiscalitzats depenia orgànicament de
la Vicegerència d’Economia.
En el període fiscalitzat la normativa aplicable era la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de
contractes del sector públic fins al 15 de desembre del 2011 i a partir del 16 de desembre
el Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). En aquest apartat es farà referència a la
numeració dels articles del TRLCSP.
D’acord amb l’article 3.2 del TRLCSP, la Universitat té la consideració d’Administració
pública als afectes d’aquesta Llei.
En el quadre 84 es presenta el detall per tipologia de contractes i formes d’adjudicació
dels contractes licitats per la UAB en els exercicis fiscalitzats.
Quadre 84. Tipologia i formes d’adjudicació
Concurs
Tipus

Negociat

Restringit

Nombre

Import

Nombre

Import

Obres

10

19.018.488

23

4.073.393

-

Serveis

26

33.179.603

96

5.648.109

5

Subministraments

25

13.764.465

113

7.990.511

-

-

-

1

0

-

61

65.962.556

233

17.712.013

5

Gestió de serveis públics
Total

Nombre

Total

Import

Nombre

Import

-

33

23.091.881

2.681.650

127

41.509.362

-

138

21.754.976

-

1

0

2.681.650

299

86.356.219

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

Del quadre anterior es desprèn que un 76,38% de l’import licitat ho ha estat per concurs,
un 20,51% per procediment negociat sense publicitat i un 3,11% per procediment restringit.
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S’han revisat trenta-sis expedients amb un import total de licitació de 56,91 M€, que representen un 65,90% de l’import total licitat escollits per raó de l’import (import licitat superior
a 1,00 M€ en obres i a 0,30 M€ en serveis i subministraments) o per tractar-se de contractes complementaris a altres d’analitzats. El resum dels expedients analitzats es presenta en
el quadre 85. També s’ha revisat la liquidació en els exercicis fiscalitzats dels contractes
d’obres iniciats en els exercicis 2007, 2008 i 2009 i revisats en l’informe de fiscalització
anterior 1/2012, que comprèn un total de dotze expedients. L’import total certificat ha estat
superior a l’import dels contractes en percentatges que oscil·len entre un 3,1% i un 10,0%.
Quadre 85. Resum dels expedients analitzats
Nombre
d’expedients

Import
licitat

Percentatge de la mostra
sobre el total licitat

Import
adjudicat

Obres

5

15.228.142

65,95

10.612.126

Serveis

22

30.276.673

72,94

25.088.786

9

11.407.588

52,44

2.653.563

36

56.912.403

65,90

38.354.475

Tipus

Subministraments
Total

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Nota: En nou expedients licitats per un preu estimat de 12,23 M€ l’adjudicació és en termes de preus unitaris.

En l’annex es mostren les principals característiques dels expedients analitzats.
A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat:

• En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social, en contra del
que preveuen les bases d’execució del pressupost de la UAB.

• L’article 30 del TRLCSP estableix que els òrgans de contractació, en el termini de tres
mesos des de la formalització del contracte, han de trametre a la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat determinada informació sobre els contractes. La UAB no va complir aquesta obligació l’exercici 2010 però sí els exercicis 2011 i 2012. En l’exercici 2012
la informació es va trametre a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat.

• En l’expedient 2 no hi ha cap evidència de la comunicació escrita del contractista de la
data prevista de finalització de les obres, requisit establert en l’article 163 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

• L’article 235 del TRLCSP estableix que en el termini de tres mesos des de la recepció
de l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades. L’article 169 del Reglament de la Llei de contractes del sector públic estableix
que transcorregut el termini de garantia, el director de l’obra ha de formular la proposta
de liquidació en el termini d’un mes. En els expedients 2 i 4 (lot 2) no hi consta la
liquidació final de l’obra.
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• Els plecs de clàusules administratives dels expedients 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 20, 22,
26 i 276 inclouen com a criteri d’adjudicació la presentació de millores per part dels
licitadors sense especificar en quins elements i en quines condicions queda autoritzada
la presentació, fet que incompleix l’article 147.2 del TRLCSP. La jurisprudència comunitària, les juntes consultives de contractació i el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals s’han pronunciat de forma reiterada en el sentit que la introducció
de millores com a criteri d’adjudicació exigeix la seva relació directa amb l’objecte del
contracte, una motivació adequada, la prèvia delimitació en els plecs o en l’anunci de
licitació i la seva ponderació. La valoració de les millores ha estat determinant en l’adjudicació dels expedients 1, 5 (lot 1), 6 (lot 1), 10, 15 i 22.

• En els plecs de clàusules dels expedients 7, 17 i 22 la valoració dels criteris Programa
de treball i Pla de seguretat s’estableix de la forma següent: “Es valorarà una memòria
tècnica presentada amb un màxim de 25 fulls, explicant el programa de treball o desenvolupament del funcionament del contracte de servei” i “La proposta de Pla de seguretat es valorarà tenint en compte l’especificació de les mesures aplicables als treballs
que es realitzen a la UAB. Les propostes més específiques podran ser valorades fins a
10 punts, i les propostes genèriques que no especifiquin mesures concretes aplicables
a la UAB podran ser valorades fins a 4 punts”.
Els òrgans tècnics que van fer la valoració dels criteris subjectes a judici de valor esmentats van determinar diversos conceptes (subcriteris) dins de cada criteri i els va
assignar una puntuació. Si bé d’acord amb diversa jurisprudència es podria considerar que els esmentats subcriteris són una concreció dels elements que ja estaven
inclosos en els criteris d’adjudicació (motiu pel qual no modificarien els criteris d’adjudicació recollits en els plecs de clàusules), seria convenient una major concreció dels
criteris d’adjudicació en els plecs que facilités als licitadors la presentació de les seves propostes i contribuís a una millora de la transparència i igualtat de tracte dels
licitadors.

• La fórmula econòmica emprada per calcular la puntuació de l’oferta econòmica dels
expedients 4, 5 i 34 no és proporcional i hi ha diversos licitadors que obtenen la màxima puntuació. Segons l’informe 3/2005, del 7 de juliol, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, tota valoració del preu,
com a criteri d’adjudicació, ha d’atorgar la major puntuació únicament a l’oferta més
econòmica.
La fórmula de valoració econòmica de l’expedient 31, si bé atorga la màxima puntuació
a l’oferta més econòmica, atorga una puntuació molt inferior a la resta d’ofertes encara
6. Com a conseqüència de les al·legacions presentades s’ha eliminat l’expedient 17 d’aquesta observació.
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que la diferència de preu entre la primera oferta i la resta sigui poc significativa. Aquesta
manca de proporcionalitat entre la millor oferta i les restants podria no respectar
totalment la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el compliment dels principis de transparència i no discriminació.

• La valoració del criteri “Projecte de monitoratge d’activitats dirigides i assessorament
tècnic” de l’expedient 19 s’ha fet amb uns subcriteris i ponderacions diferents dels
previstos en el plec de clàusules administratives. En el plec hi ha cinc subcriteris amb
ponderacions de zero a quatre punts, mentre que en l’informe de valoració hi ha
quatre subcriteris amb unes ponderacions entre zero i dos punts i entre zero i vuit
punts.

• L’informe de valoració de l’expedient 20, en relació amb el criteri “Descomptes en altres
serveis i/o subministraments complementaris”, esmenta els descomptes proposats pels
licitadors, però aquests no estan quantificats econòmicament. Les puntuacions atorgades no queden suficient motivades, fet que incompleix l’article 151 del TRLCSP. Diverses sentències del Tribunal Suprem han establert l’exigència d’expressar les raons
que indueixen a atorgar preferència a uns dels licitadors davant la resta per fer desaparèixer qualsevol indici d’arbitrarietat.

• L’article 169 del TRLCSP estableix que en el procediment negociat l’adjudicació recau
en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació després de fer consultes amb altres candidats i negociar les condicions del contracte amb un candidat o
més. En l’expedient 35 no hi ha cap evidència documental del procediment de negociació seguit.

• L’expedient 9 s’ha tramitat per procediment negociat sense publicitat d’acord amb
l’article 174.b del TRLCSP, referit a serveis complementaris que no figuren en el projecte
ni en el contracte però que a causa d’una circumstància imprevista per un poder adjudicador diligent passen a ser necessaris per executar el servei. En l’informe justificatiu
de la necessitat de contractar els serveis complementaris del 15 de desembre del 2011
s’esmenta que el contracte vigent finalitzava el 31 de desembre del 2011 i que la licitació del nou procediment (expedient 8) encara estava en tramitació. L’expedient 8
s’havia iniciat el 16 de novembre del 2011. Per tant, en opinió de la Sindicatura no es
tracta d’una circumstància imprevista sinó d’una manca de planificació que va fer que la
licitació de l’expedient 8 s’iniciés més tard del que era necessari.

 La proposta d’adjudicació del contracte en els expedients 6, 10, 15, 22, 26, 27 i 31 s’ha
fet en un termini superior entre un i tres mesos al que estableix l’article 161 del TRLCSP.

• En els expedients 5, 7, 10 i 20 el contracte s’ha formalitzat en un termini superior entre
nou i vint-i-un dies a l’establert en l’article 156 del TRLCSP.
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4. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS INCLOSES EN INFORMES ANTERIORS
A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en informes anteriors que es refereixen a actuacions sobre aspectes concrets de la gestió de la Universitat.
Quan ha estat possible aquest seguiment s’ha fet referit al primer semestre del 2014.
Descripció

Situació

Apartat

Potenciar l’auditoria interna i presentar el pla anual
d’auditories perquè sigui aprovat pel Consell Social.

La Comissió Econòmica del Consell Social
va aprovar els plans d’auditories dels
exercicis 2011 i 2012.

1.2.2

Completar el desenvolupament i la posada en marxa
de les eines que han de permetre millorar la gestió de
l’Escola de Postgrau.

La Universitat no ha facilitat un detall dels
cursos gestionats per l’Escola de Postgrau
que permeti analitzar la seva gestió en el
període fiscalitzat.

2.4.1

Completar el desenvolupament i la posada en marxa
de les eines que han de permetre millorar la gestió del
Servei de contractació administrativa.

En els exercicis fiscalitzats es va implantar
el mòdul de contractació en el sistema de
gestió financera de la UAB.

3

Portar a terme una anàlisi dels romanents i prendre les
decisions oportunes de regularització o d’aplicació.

No consta que s’hagi fet una anàlisi en
aquest sentit.

2.9

El registre comptable i la classificació de les diferents
despeses de la UAB s’han d’ajustar a la normativa
establerta per la Direcció General de Pressupostos
aplicable a la Universitat.

En el registre de les despeses s’han seguit els criteris inclosos en l’informe sobre
l’homogeneïtzació de criteris pressupostaris i comptables aplicables a les universitats catalanes.

-

Les modificacions de crèdit han de ser aprovades
amb anterioritat a la seva realització pels òrgans competents.

En els exercicis fiscalitzats es van fer modificacions de crèdit sense l’autorització
prèvia dels òrgans competents.

2.2

Qualsevol operació d’endeutament de la Universitat
ha de ser autoritzada per la Generalitat i registrada
comptablement en comptes pressupostaris o extrapressupostaris, segons correspongui.

En els exercicis fiscalitzats la UAB va sol·licitar les autoritzacions de la Generalitat
d’acord amb la normativa aplicable excepte pels ajornaments de les bestretes
del Ministeri per al finançament de parcs
científics i tecnològics.

2.10.8

L’RLT del PAS laboral ha d’incloure els imports corresponents al complement de lloc de treball.

Aspecte corregit en l’RLT aprovada el
2012.

2.5.1

La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent
pel que fa a les remuneracions del PAS i del PDI.

En els exercicis fiscalitzats s’han produït
diversos incompliments.

2.5.1

La Universitat hauria de modificar els conceptes Plus
campus i Plus menjador per adaptar-los a la normativa vigent sobre funció pública.

La UAB va modificar els conceptes Plus
campus i Plus menjador i els va convertir
en un de sol que tampoc no s’ajustava a la
normativa sobre funció pública.

2.5.1

La Universitat ha de completar el procés de regularització dels associats al més aviat possible i d’acord
amb la legislació aplicable.

En els exercicis fiscalitzats no s’han fet
processos de regularització d’associats.

-
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Descripció

Situació

Apartat

La UAB ha d’adaptar la normativa interna de dedicació del professorat al que estableix la normativa
vigent.

El Consell de Govern de la UAB va aprovar el 23 de gener del 2014 el nou model
de dedicació acadèmica del PDI, que no
ha estat fiscalitzat.

2.5.1

La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al
seguiment i control de la disciplina acadèmica, tal
com estableix el Reial decret 898/1985.

En els exercicis fiscalitzats no s’havia
constituït aquest Servei.

2.5.1

La UAB ha d’adaptar els plans de jubilació voluntària
del PDI a la normativa vigent.

Sense canvis en els exercicis 2010 i 2011.
El maig del 2012 la UAB va deixar en
suspens el Pla d’emeritatge 2012-2013
pel que fa a la incorporació de nous professors.

2.5.1

La UAB ha d’adequar la situació administrativa dels
professors que ocupen càrrecs de direcció en altres
entitats.

El 2012 hi havia nou professors que tenien
una situació administrativa no adequada.

2.5.1

La Universitat hauria de prendre les mesures adequades per tal que els recursos generats per la recerca
compensessin en major mesura la despesa induïda
per aquestes activitats.

La UAB no ha modificat el percentatge de
cànon dels projectes de recerca i transferència de tecnologia.

2.5.4

La UAB hauria de formalitzar un conveni amb la Fundació Hospital Clínic Veterinari que reguli les relacions
entre ambdues entitats.

En els exercicis fiscalitzats no s’havia formalitzat aquest conveni.

2.4.1

Quant a la contractació administrativa, la UAB ha d’adequar el procediment aplicat als procediments negociats a la normativa vigent, ha de trametre a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes la informació
sobre contractes prevista en la Llei de contractes del
sector públic, ha de deixar evidència que justifiqui
que en l’avaluació de les ofertes la valoració dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
s’ha fet un cop valorats els criteris en què no es dóna
aquesta circumstància, ha de formalitzar els contractes amb els terminis oferts per l’adjudicatari i no amb
els del plec de condicions. Així mateix, el Consell
Social ha d’aprovar els expedients de despesa pluriennal.

Alguns dels aspectes esmentats han estat
corregits. Les observacions que es desprenen del treball realitzat es detallen en
l’apartat corresponent de l’informe de fiscalització.

3

La Universitat ha de buscar les fonts de finançament
adequades i adoptar mesures de contenció de la despesa per eixugar el dèficit, que el 31 de desembre del
2009 era de 37,45 M€ segons els comptes anuals de
la Universitat i de 47,77 M€ segons la Sindicatura.
L’equip rectoral ha de completar, implementar i fer el
seguiment del pla de millora, que ha d’incloure les
mesures necessàries per garantir l’equilibri pressupostari.

El dèficit de la UAB s’ha incrementat en el
període fiscalitzat. El 19 de desembre del
2012 la Comissió Econòmica del Consell
Social va aprovar les línies generals i el
calendari per elaborar el Pla d’estabilització pressupostària de la UAB.

2.9
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5. CONCLUSIONS
La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals de la UAB dels exercicis 2010, 2011 i
2012. El període fiscalitzat es caracteritza per la crisi econòmica, les mesures de contenció
de la despesa i de reducció del dèficit públic dictades tant pel Govern de l’Estat com pel
de la Generalitat, i la forta reducció de les aportacions públiques al finançament, que han
comportat tensions de tresoreria importants en la Universitat. Des del punt de vista de l’activitat pròpia de les universitats, la plena implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior amb els estudis de graus i màsters oficials i la progressiva desaparició dels cicles, i
els canvis en els preus públics universitaris amb una forta pujada en el curs 2012-2013 i la
introducció d’un sistema de pagament en funció de la renda a partir del curs 2011-2012 en
són els elements més destacats.
El curs 2012-2013 la UAB tenia 30.952 alumnes matriculats; s’hi van incorporar 8.342 alumnes nous i es van titular 6.332. L’any 2012 la UAB comptava amb 3.247 PDI i amb 1.753
PAS. El pressupost del 2012 va ser de 297,86 M€, els drets liquidats de 299,55 M€ i les
obligacions reconegudes de 313,74 M€. El 31 de desembre del 2012 el dèficit acumulat
segons els comptes anuals de la Universitat era de 65,14 M€ i segons la Sindicatura de
66,47 M€.

5.1.

OPINIÓ I OBSERVACIONS

Opinió
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la
introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de la limitació
descrita en l’observació 2 i pels fets descrits en l’observació 1, els comptes anuals presenten en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la UAB a 31 de desembre del 2012, i també els resultats, els fluxos d’efectiu i la liquidació pressupostària en aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté.
Observacions
A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització realitzat i que, si escau, caldria esmenar.
Aspectes relacionats amb l’activitat economicofinancera
1. En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 el romanent de tresoreria presentat per la UAB estava sobrevalorat en 11,88 M€ (el romanent afectat estava
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sobrevalorat en 10,55 M€ i el romanent genèric infravalorat en 1,33 M€). Els deutors i
els fons propis del Balanç estaven sobrevalorats en 9,44 M€ (vegeu els apartats 2.9 i
2.10.3).
2. Els imports registrats com a ingressos i despeses i els saldos pendents de cobrament i
pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. En conseqüència, la Sindicatura no ha
pogut concloure sobre els esmentats imports (vegeu els apartats 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 i
2.10.3).
3. La informació sobre els romanents facilitada per la UAB no ha permès fer-ne una
anàlisi completa i obtenir una conclusió sobre la seva classificació a 31 de desembre
del 2012 (vegeu l’apartat 2.9).
4. El 31 de desembre del 2012 la UAB tenia 45,42 M€ pendents de cobrament de la
Generalitat generats en l’exercici 2011 i anteriors. El retard en el pagament per part de
la Generalitat genera importants tensions de tresoreria a la Universitat, despeses
financeres i pot comprometre la seva capacitat d’actuació (vegeu l’apartat 2.10.3).
5. En l’exercici 2009 la Fundació Hospital Clínic Veterinari va iniciar les seves activitats. En
els exercicis fiscalitzats continuava pendent de formalitzar un conveni entre la
Universitat i la Fundació que regulés les seves relacions. Aquesta situació continuava
el 31 de desembre del 2014 (vegeu l’apartat 2.4.1).
6. La UAB reté un percentatge dels ingressos dels projectes amb finançament privat i
convenis d’investigació. La informació disponible no permet concloure sobre la suficiència de la part de cànon destinada a cobrir les despeses indirectes generades
pels projectes (vegeu l’apartat 2.5.4).
7. El 31 de desembre del 2012 la UAB presentava una situació financera delicada, amb
un romanent de tresoreria genèric negatiu de 65,14 M€. El 19 de desembre del 2012 la
Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar les línies generals i el calendari per
elaborar el Pla d’estabilització pressupostària (vegeu l’apartat 2.9).
Aspectes de legalitat i compliment de normativa
8. La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de la Vicegerència de Recursos Humans i
Organització i comptava amb un equip de tres persones. Aquesta unitat no figura en
l’RLT aprovada l’any 2012 (vegeu l’apartat 1.2.2).
9. En els exercicis fiscalitzats el nombre de membres del Claustre era inferior al que
establien els Estatuts (vegeu l’apartat 1.2.3).
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10. Els pressupostos dels exercicis 2010 i 2011 van ser aprovats pel Consell Social un cop
començats els respectius exercicis. El corresponent a l’exercici 2012 va ser aprovat el
desembre del 2011 (vegeu l’apartat 2.2).
11. La UAB no ha complert l’obligació establerta en l’article 71 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya de trametre a la Sindicatura, abans del 30 d’abril de
cada any, la Liquidació del pressupost, els Comptes anuals i la Memòria de gestió de
l’exercici anterior de la Universitat i de les empreses en què participa (vegeu els
apartats 2.1 i 2.11).
12. La UAB no ha presentat la informació sobre les despeses amb finançament afectat ni
sobre l’aplicació del romanent de tresoreria en cap dels exercicis fiscalitzats. D’altra
banda, la liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses i la informació de la
memòria sobre les entitats vinculades, no s’adeqüen totalment al model establert pel
Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya
(vegeu l’apartat 2.1).
13. La major part de les modificacions de crèdit dels exercicis 2010, 2011 i 2012 que havia
d’aprovar el Consell de Govern i el Consell Social van ser aprovades formalment un
cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin reconèixer
obligacions en la Liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressupostari;
aquest fet incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del
pressupost de la UAB (vegeu l’apartat 2.2).
14. Per a algunes despeses en béns corrents i serveis i en inversions no s’han formalitzat
contractes quan, per l’import de la despesa, calia haver-ho fet (vegeu l’apartat 2.5.2).
15. En els tres exercicis fiscalitzats l’aprovació de la despesa de personal per part del
Govern de la Generalitat es va fer un cop transcorregut tot l’exercici (vegeu l’apartat
2.5.1).
16. El Consell Social va aprovar l’RLT global del PAS de la UAB el 3 de maig del 2012.
Aquesta RLT no ha estat publicada en el DOGC (vegeu l’apartat 2.5.1).
17. La Universitat va abonar al PAS funcionari diversos conceptes retributius no inclosos en
el Decret 1/1997, regulador de la funció pública a Catalunya, en compliment de
diversos acords subscrits amb els representants d’aquest personal. No obstant això,
d’acord amb l’article 100 del Decret 1/1997, els funcionaris només poden ser retribuïts
pels conceptes establerts en el mateix Decret (vegeu l’apartat 2.5.1).
18. La UAB va aplicar incorrectament una reducció de 22,5 hores anuals a la jornada
laboral del PAS aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 29
de maig del 2012 en compliment de la Llei 5/2012 (vegeu l’apartat 2.5.1).
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19. La UAB no va aplicar cap mesura en relació amb la disposició addicional vint-iquatrena de la Llei 5/2012 pel que fa a la reducció de la jornada i de les retribucions
del PAS interí (vegeu l’apartat 2.5.1).
20. El Pla d’emeritatge aprovat per la UAB suposa, en opinió de la Sindicatura, la creació
d’una nova categoria de professorat no prevista en la normativa vigent en convertir en
emèrits els professors que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert 69 que ho
sol·licitin. El maig del 2012 la UAB va suspendre l’aplicació d’aquest Pla pel que fa a la
incorporació de nous professors (vegeu l’apartat 2.5.1).
21. El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors de
docència i de recerca”, que no es correspon amb cap de les categories de PDI
previstes a la normativa. La regulació d’aquesta figura inclou alguns aspectes que podrien donar lloc a situacions assimilables a una contractació laboral i que podrien
suposar la creació de categories de PDI no previstes en la normativa vigent (vegeu
l’apartat 2.5.1).
22. De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del PDI es desprenen
diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 2.5.1 de l’informe.
23. La UAB no ha constituït el Servei d’inspecció per al seguiment i control general de la
disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del
professorat universitari (vegeu l’apartat 2.5.1).
24. La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents el 31 de desembre
del 2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús (vegeu l’apartat 2.10.4).
25. L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de les universitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma corresponent. La
UAB no va demanar l’autorització de la Generalitat per als ajornaments de pagament
de les bestretes reintegrables atorgades pels ministeris de l’Estat. En opinió de la Sindicatura aquests ajornaments són operacions d’endeutament (vegeu l’apartat 2.10.8).
26. Per a la liquidació dels ingressos per tutela acadèmica dels centres adscrits, la UAB fa
una estimació d’ingressos a final d’any a partir de la informació de cursos anteriors i a
final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això, el 31
d’octubre del 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica corresponent al curs 2012-2013 (vegeu l’apartat 2.4.1).
27. La normativa reguladora dels programes de formació continuada de la UAB vigent els
exercicis fiscalitzats no incloïa aspectes com dedicació i retribució del professorat o
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procediment aplicable en cas que un curs sigui deficitari. La UAB no va facilitar un
detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que permetés analitzar la seva
gestió en el període fiscalitzat (vegeu l’apartat 2.4.1).
28. No s’ha pogut fer una anàlisi completa de les transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre perquè la UAB no disposava d’un detall de la despesa
individualitzada dels becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i amb
diferents activitats i convenis (vegeu l’apartat 2.5.3).
29. En la fiscalització dels expedients de contractació tramitats per la Universitat en els
exercicis fiscalitzats s’han observat diverses incidències que es detallen en l’apartat 3 i
de les quals es destaquen les següents:
• En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social establerta

en les bases d’execució del pressupost de la UAB.
• En alguns expedients els criteris de valoració de les ofertes són molt oberts, fet que

fa que en la fase de valoració s’introdueixin subcriteris que, en alguns casos, es
podrien haver explicitat en el plec de clàusules, i haurien millorat la transparència
dels procediments.
• En els expedients en què s’inclou la presentació de millores entre els criteris de

valoració, no s’especifica en quins elements i en quines condicions queda autoritzada la presentació.

5.2.

RECOMANACIONS

A continuació s’inclou un conjunt de recomanacions que contribuirien a millorar els aspectes assenyalats en l’informe.
1. La UAB ha de potenciar la unitat de control intern, situar-la en un nivell organitzatiu que
garanteixi la seva autonomia dins l’organització i dotar-la dels recursos humans
suficients i adequats. Aquesta unitat de control intern s’hauria d’incloure en l’RLT.
2. Les modificacions de crèdit han de ser aprovades amb anterioritat a la seva realització
pels òrgans competents.
3. La UAB ha de fer una anàlisi dels romanents i prendre les decisions oportunes sobre la
seva regularització o aplicació.
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4. La UAB ha de publicar l’RLT aprovada pel Consell Social en el DOGC.
5. La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent pel que fa a les remuneracions
del PAS i del PDI.
6. La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al seguiment i control de la disciplina
acadèmica, tal com estableix el Reial decret 898/1985.
7. La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa tenint en
compte les seves finalitats, l’estructura, les activitats i els recursos generats/aportats i
adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adequades amb l’objectiu
que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva eficàcia i eficiència. Així
mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majoritària
un nivell de control equivalent al dels seus propis serveis.
8. Els centres adscrits haurien de liquidar provisionalment la tutela acadèmica un cop
finalitzat el període ordinari de matrícula i fer una liquidació definitiva una vegada tancada la matrícula de cada curs.
9. La Universitat hauria d’analitzar el grau de cobertura de les despeses generades per la
recerca mitjançant el cànon dels projectes i adoptar, si escau, mesures perquè aquestes activitats no incrementin el dèficit de la Universitat.
10. Quant a la contractació administrativa, la UAB ha de millorar el contingut dels plecs de
clàusules en relació amb la definició dels criteris d’adjudicació i la seva forma de
valoració, especialment en allò referit a les millores, i ha de tramitar els expedients de
contractació i subscriure els contractes oportuns per a tots els serveis i subministraments que pel seu import ho requereixin. Així mateix, el Consell Social ha d’aprovar els
expedients de despesa pluriennal.
11. El Consell Social ha de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària, elaborar un pla d’estabilitat pressupostària, impulsar les mesures per al seu compliment i fer-ne el seguiment.
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6. ANNEX: EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ FISCALITZATS
Referència
Sindicatura

Número
expedient

Procediment
adjudicació

2011/73

Obert

Objecte

Import
licitat

Empresa
adjudicatària

Import
adjudicat

Obres
1

Obres de construcció de l’edifici Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals –
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Lot 1)

6.127.019

Ferrovial Agroman, SA

4.172.349

Obres de construcció de l’edifici Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals –
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Lot 2)

4.040.495

Ferrovial Agroman, SA

2.769.741

2

2012/70

Negociat

Obres de contenció i estabilització del talús de l’edifici Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

652.751

Ferrovial Agroman, SA

485.712

3

2012/45

Negociat

Construcció del nou col·lector interceptor de residuals

180.161

Romero Gamero, SA (ROGASA)

119.026

4

2010/140

Obert

Ampliació aules i laboratoris docents Facultat de Veterinària (Lot 1)

1.591.824

Ampliació aules i laboratoris docents Facultat de Veterinària (Lot 2)

646.106

Abantia Instalaciones, SA

458.957

Reforma integral dels espais per al servei estabulari a la M-1 Planta baixa i inferior
(Lot 1: Obra civil)

696.159

Constructora de Calaf, SAU

548.765

Reforma integral dels espais per al servei estabulari a la M-1 Planta baixa i inferior
(Lot 2: Instal·lacions)

1.293.627

Electromecànica Soler, SL

976.430

Serveis de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors (Lot 1)

7.630.896

Clece Serveis Integrats, SA

7.453.648

Serveis de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors (Lot 2)

7.048.150

Selmar, SA

6.741.807

5

2010/109

Obert

Ferrovial Agroman, SA

1.081.146

112
Serveis
6

2012/35

Obert

7

2012/61

Obert

Serveis de manteniment instal·lacions de calefacció, climatització, lampisteria i
gas dels edificis B, C i J

1.735.940

Gestión Integral de Instalaciones, SA

1.564.111

8

2011/54

Restringit

Servei de transport de viatgers en autobús

1.710.000

Autocares R. Font, SA

1.402.674

9

2011/38

Negociat

Serveis complementaris de transport de viatgers en autobús

269.402

Autocares R. Font, SA

269.402

10

2011/17

Obert

Serveis de seguretat

1.604.800

Seguridad Profesional Mediterránea, SA

1.597.720

11

2012/15

Obert

Serveis d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del servei d’informàtica

1.156.400

Altran Innovación, SL

1.040.760

12

2012/15

Obert

Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil de la UAB (Lot 1: Manteniment
del sistema de comunicacions Ibercom)
Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil de la UAB (Lot 2: Comunicacions
de veu fixes i mòbils)

900.000

Redes y Servicios Especializados en Telecomunicaciones, SL

Preu unitari

UTE Telefónica de España, SAU – Telefónica Móviles de España, SAU

Preu unitari

Referència
Sindicatura

Número
expedient

Procediment
adjudicació

13

2010/13

Negociat

Serveis d’assistència sanitària d’atenció primària d’Odontologia, de Psicologia, de
Psiquiatria i de Recepció central al Servei Assistencial de Salut

855.000

Brugués Asistencial, SA

855.000

14

2010/130

Obert

Redacció de l’avantprojecte, els projectes bàsic i executiu i la direcció de les
obres per al nou edifici de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont

812.972

UTE Harquitectes Àrea Productiva, SLP +
Data Arquitectura i Enginyeria, SLP

649.000

15

2011/18

Obert

Auxiliars de control

689.120

Serveis Puntuals i Manteniment, SL

684.117

16

2011/10

Obert

Assegurança d’accidents, assistència en viatge i de despeses mèdiques per als
estudiants (Lot 1)

570.000

Generali España, SA de Seguros y
Reaseguros

Preu unitari

Assegurança d’accidents, assistència en viatge i de despeses mèdiques per als
estudiants (Lot 2)

38.400

Generali España, SA de Seguros y
Reaseguros

Preu unitari

Objecte

Import
licitat

Empresa
adjudicatària

Import
adjudicat
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17

2012/71

Restringit

Manteniment multitècnic de l’edifici Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica

497.310

Imtech Spain, SLU

450.196

18

2010/138

Obert

Servei d’assessorament i gestió dels recursos informàtics i de les instal·lacions
tècniques del Servei d’Activitat Física

492.098

CTRL4 Enviro, SL

393.679

19

2012/1

Restringit

Servei de monitoratge esportiu

474.340

Llop-Gestió Esportiva, SL

20

2012/52

Obert

Servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del
Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica

467.280

Harlan Laboratories Models, SL

453.120

21

2010/35

Obert

Redacció de l’avantprojecte general dels conjunts dels mòduls G1 a G4 del nou
edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació

377.733

Brullet de Luna i Associats, SLP

333.108

22

2012/64

Obert

Manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis i de detecció de gas

371.665

Soler Global Service, SL

306.809

23

2010/174

Negociat

Serveis de suport complementaris consistents en l’actualització del nou sistema
de gestió econòmica i financera per canvis de la normativa

333.348

Informática El Corte Inglés, SA

333.348

24

2012/58

Obert

Serveis d’assegurances (Lot 1: Responsabilitat civil)

288.000

Axa Seguros Generales, SA

230.507

25

2011/13

Obert

Servei de prevenció aliè a les especialitats de Medicina del treball i Higiene industrial

26

2011/2

Obert

Acord marc per a l’adquisició de les eines i la implementació de processos vinculats al desplegament de l’administració electrònica

27

2010/33

Obert

Instal·lació de cablejat i complementaris de la xarxa de dades

Serveis d’assegurances (Lot 2: Flota de vehicles)

25.000
311.870
1.200.000
416.949

Mapfre Familiar, SA
Sociedad de Prevención de Egarsat, SL

Preu unitari

20.000
309.780

Everis Spain, SL

Preu unitari

Maintenance Development, SA

Preu unitari

Referència
Sindicatura

Número
expedient

Procediment
adjudicació

Objecte

Import
licitat

Empresa
adjudicatària

Import
adjudicat

Subministraments
28

29

30

2012/19

2012/25

2011/20

Obert

4.728.982
Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 1: Tarifa 6.1)

Preu unitari

Endesa Energía, SAU

Preu unitari

Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 2: Tarifa 3.1A)

Preu unitari

Endesa Energía, SAU

Preu unitari

Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 3: Tarifa 3.0A)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 4: Tarifa 2.1A)

Preu unitari

Endesa Energía, SAU

Preu unitari

Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 5: Tarifa 2.0A)

Preu unitari

Endesa Energía, SAU

Preu unitari

Subministrament d’energia elèctrica de la UAB (Lot 5: Tarifa 2.0DHA)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Subministrament de gas de la UAB (lot 1: Tarifa 3.1)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Subministrament de gas de la UAB (lot 2: Tarifa 3.2)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Subministrament de gas de la UAB (lot 3: Tarifa 3.3)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Subministrament de gas de la UAB (lot 4: Tarifa 3.4)

Preu unitari

Unión Fenosa Comercial, SL

Preu unitari

Obert

Obert

3.020.579

114

Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 1: format paper i
paper+online)

236.080

Ebsco Subscription Services España, SL

Preu unitari

Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 2: format online)

204.140

Ebsco Subscription Services España, SL

Preu unitari

Greendata, SL

Preu unitari

Subministrament publicacions periòdiques i base de dades (Lot 3: base de dades)

83.780

31

2010/135

Obert

Renovació tecnològica de l’entorn corporatiu de base de dades

650.000

Saytel Servicios Informáticos, SA

624.220

32

2010/9

Negociat

Subministrament microscopi electrònic de rastreig (HRSEM)

607.338

Carl Zeiss Micorimaging, SL

607.300

33

2010/4

Negociat

Subministrament sistema d’espectrometria de masses

600.000

Bruker BioSciences Española, SA

600.000

34

2010/44

Obert

Subministrament taules i vitrines de gasos per equipar nous laboratoris de la Facultat de Ciències i Biociències de la UAB

502.255

Burdinola, S. Coop.

402.749

35

2010/3

Negociat

Subministrament espectròmetre de masses de relacions isotòpiques d’alta resolució

419.294

Thermo Fisher Scientific, SLU

419.294

36

2011/5

Negociat

Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips subministrats (Lot 1)

252.752

ID Grup, SA

Preu unitari

Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips subministrats (Lot 2)

67.496

ID Grup, SA

Preu unitari

Adquisició ordinadors per als usuaris de la UAB i manteniment dels equips subministrats (Lot 3)

34.892

ID Grup, SA

Preu unitari

Total
Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

56.912.403

38.354.475
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser
tramés el 29 de juny del 2015 a la UAB.

7.1.

AL·LEGACIONS REBUDES

La UAB ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de
Comptes número 2.098, de data 17 de juliol del 2015, que es transcriu a continuació:

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Sr. Jordi Pons i Novell
Síndic
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14
08005 Barcelona

Benvolgut síndic,
En resposta al vostre escrit de 29 de juny de 2015, us trameto adjuntes les al·legacions corresponents al projecte 33/2013-D, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona, exercicis 2010, 2011 i 2012, que han estat elaborades pels diversos àmbits
de la nostra Universitat.
Així mateix, us enviem les al·legacions esmentades per correu electrònic.
Ben cordialment,

Ferran Sancho Pifarré
Rector
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de juliol de 2015
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Consideracions que presenta la UAB al Projecte d’Informe 33/2013-D corresponent als
exercicis 2010, 2011 i 2012.
Mitjançant el present document la Universitat Autònoma de Barcelona presenta les
al·legacions corresponents al Projecte d’Informe referenciat a l’encapçalament d’aquest escrit per tal que siguin valorades i eventualment incorporades a l’informe final
a realitzar per part de la Sindicatura de Comptes.
5.1. OPINIÓ I OBSERVACIONS
Aspectes relacionats amb l’activitat economicofinancera:
Punt 1- En opinió de la Sindicatura, el 31 de desembre del 2012 el romanent de tresoreria presentat per la UAB estava sobrevalorat en 11,88 M€ (el romanent afectat
estava sobrevalorat en 10,55 M€ i el romanent genèric infravalorat en 1,33 M€). Els
deutors i els fons propis del Balanç estaven sobrevalorats en 9,44 M€.
La Universitat no entén que hagi de qualificar com a ingressos de dubtós cobrament
els pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya, per un import de 8,22 M€,
ja que el deute per aquestes quantitats ha estat confirmat per un escrit del Director
General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya amb data 29 d’abril de 2015.
També s’ha de tenir en compte que en els últims anys s’han anat cobrant algunes
quantitats a compte d’aquest deute.
Punt 2- Els imports registrats com a ingressos i despeses i els saldos pendents de
cobrament i pagament amb l’AGAUR no han estat conciliats. En conseqüència, la
Sindicatura no ha pogut concloure sobre els esmentats imports.
La Universitat ha realitzat les conciliacions dels saldos amb l’AGAUR al tancament
dels exercicis 2013 i 2014, una vegada obtinguda la resposta dels seus saldos pendents per aquesta entitat.
Punt 3- La informació sobre els romanents facilitada per la UAB no ha permès fer-ne
una anàlisi completa i obtenir una conclusió sobre la seva classificació a 31 de
desembre del 2012.
La UAB ha incorporat els romanents dels exercicis 2011 i 2012 que han estat autoritzats segons l’aplicació de la instrucció d’incorporació de romanents corresponent,
aprovada per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern. Cal destacar que amb data 25 d’abril del 2012 també es va modificar la normativa acadèmica segons Acord 50/2012 de Consell de Govern, considerant els romanents derivats de la liquidació dels programes de Formació Permanent com a romanent de tresoreria no afectat.
Punt 5- En l’exercici 2009 la Fundació Hospital Clínic Veterinari va iniciar les seves
activitats. En els exercicis fiscalitzats continuava pendent de formalitzar un conveni entre la Universitat i la Fundació que regulés les seves relacions. Aquesta situació continuava el 31 de desembre del 2014.
La Universitat i la Fundació han formalitzat el conveni amb data 1 de desembre de
2014
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Punt 6- La UAB reté un percentatge dels ingressos dels projectes amb finançament
privat i convenis d’investigació. La informació disponible no permet concloure sobre la
suficiència de la part de cànon destinada a cobrir les despeses indirectes generades
pels projectes
D’acord a l’actual normativa pròpia vigent de contractes, treballs i convenis amb l’exterior (Acord de la Junta de Govern de 4/2/1994 modificat per l’acord de 17/12/1998) i
la Proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead (Acord
del Consell de Govern de 9 de juny de 2008), la UAB estableix que la compensació
per despeses generals (cànon) dels contractes, convenis o encàrrecs formalitzats és
del 21% de l’import total del contracte, el conveni o l’encàrrec extern, independentment de la tipologia de l’activitat a realitzar i de la naturalesa de la despesa a
realitzar.
Aquest 21% de l’import total equival a incrementar un 26,58% les despeses previstes
en el contracte o conveni, el que situa a la UAB com la universitat Catalana amb un
percentatge més alt en concepte de cànon i molt probablement d’entre les universitat
de l’Estat.
Punt 7- El 31 de desembre de 2012 la UAB presentava una situació financera delicada, amb un romanent de tresoreria genèric negatiu de 65,14 M€. El 19 de desembre
del 2012 la Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar les línies generals i el
calendari per a l’elaboració del Pla d’Estabilització Pressupostària.
La UAB ha complert amb el Pla d’Estabilització Pressupostària per l’exercici 2012, assolint un romanent genèric de tresoreria de 0,25 M€ que reflecteix el compromís de la
Universitat per restablir gradualment la situació financera. En els exercicis posteriors
s’ha anat complint aquest Pla, en els termes establerts i amb l’aportació de 0,6 M€ el
2013 i d’1,2 M€ el 2014.

Aspectes de legalitat i compliment de normativa:
Punt 8- La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de la Vicegerència de Recursos
Humans i Organització i comptava amb un equip de tres persones. Aquesta Unitat no
figura en l’RLT aprovada l’any 2012.
La Unitat d’Auditoria depenia orgànicament de l’Àrea d’Organització i Planificació i no
de la Vicegerència. Es tractava d’una unitat dins d’una Àrea i estava publicada a l’RLT.
Punt 9- En els exercicis fiscalitzats el nombre de membres del Claustre era inferior al
que establien els Estatuts.
Tal i com es va posar de manifest en les al·legacions de la UAB a l’Informe de la Sindicatura de Comptes 1/2012, és una situació habitual que, sobretot, al final dels mandats del Claustre, les vacants que es produeixen en aquest òrgan no puguin ser cobertes pels respectius suplents, per haver-se ja esgotat el seu nombre i en aquest
cas el Claustre queda integrat per un nombre inferior de membres al previst estatutàriament fins que no es procedeix a una nova convocatòria de eleccions.
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Punt 13- La major part de les modificacions de crèdit dels exercicis 2010, 2011 i 2012
que havia d’aprovar el Consell de Govern i el Consell Social van ser aprovades formalment un cop registrades i algunes dins l’any posterior. Això fa que es puguin reconèixer obligacions en la Liquidació del pressupost sense que existeixi crèdit pressupostari; aquest fet incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del
pressupost de la UAB.
A partir de l’exercici 2012, la Universitat ha endegat un procés per establir els mecanismes necessaris per tal d’aconseguir que totes les modificacions de crèdit que
tinguin un procediment d’aprovació segons les bases d’execució del pressupost, estiguin autoritzades abans de la seva comptabilització. Aquests mecanismes s’han
concretat, per exemple, en un major control en la gestió de les modificacions urgents,
o també, modificants les bases d’execució, per tal d’adaptar-les millor a les necessitats d’aprovació de les modificacions de crèdit. Es per això que la UAB considera
que no es pot generalitzar que la major part de les modificacions de crèdit són aprovades formalment un cop registrades.
Punt 14- Per algunes despeses en béns corrents i serveis i en inversions no s’ha
formalitzat contractes quan, per import de la despesa, calia haver-ho fet.
La UAB disposa de mesures de control per tal d’identificar aquestes despeses. Algunes d’aquestes ja estan regularitzades o en procés de regularització. Atenent a les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, la Universitat està realitzant una revisió
exhaustiva d’aquestes despeses, per tal d’adequar la contractació a la legislació
vigent.
Punt 16- El Consell Social va aprovar l’RLT global del PAS de la UAB el 3 de maig del
2013. Aquesta RLT no ha estat publicada al DOGC.
Properament es publicarà l’aprovada a data 31 de desembre de 2013.
Punt 17- La Universitat va abonar al PAS funcionari diversos conceptes retributius no
inclosos en el Decret 1/1997, regulador de la funció pública a Catalunya, en compliment de diversos acords subscrits amb els representants d’aquest personal. No obstant això, d’acord amb l’article 100 del Decret 1/1997, els funcionaris només poden ser
retribuïts pels conceptes establerts en el mateix Decret.
Els abonaments complementaris, en el cas del personal funcionari, s’han regularitzat
des de l’1 de gener de 2015. Ara els conceptes salarials són estrictament els del Decret 1/1997.
Punt 18- La UAB va aplicar incorrectament una reducció de 22,5 hores anuals a la
jornada laboral del PAS aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 29 de maig de 2012 en compliment de la Llei 5/2012.
Aquest nombre d’hores es correspon amb 3 jornades de 7’5 hores de intercalades en
ponts, en les quals l’Equip de Govern va decidir tancaments de la Universitat per estalvi energètic
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Punt 19- La UAB no va aplicar cap mesura en relació amb la disposició addicional vinti-quatrena de la Llei 5/2012 pel que fa a la reducció de la jornada i de les retribucions
del PAS interí.
La Llei indicava que li corresponia decidir a la Junta del CIC, la qual no es va pronunciar en aquest sentit.
Punt 20- El Pla d’emeritatge aprovat per la UAB suposa, en opinió de la Sindicatura, la
creació d’una nova categoria de professorat no prevista en la normativa vigent en
convertir en emèrits els professors que tinguin més de 60 anys i no n’hagin complert
69 que així ho sol·licitin. El maig del 2012 la UAB va suspendre l’aplicació d’aquest Pla
pel que fa a la incorporació de nous professors.
Aquest assumpte ja va ser analitzat pel Tribunal de Cuentas en el procediment
198/12, que es va pronunciar en el sentit d’inexistència de responsabilitat comptable.
Punt 21- El Reglament de professorat de la UAB preveu la figura dels “col·laboradors
de docència i de recerca”, que no es correspon amb cap de les categories de PDI
previstes a la normativa. La regulació d’aquesta figura inclou alguns aspectes que
podrien donar lloc a situacions assimilables a una contractació laboral i que podrien
suposar la creació de categories de PDI no previstes en la normativa vigent.
El Reglament de Personal Acadèmic ja preveu que no hi ha cap relació contractual
entre els col·laboradors de docència i de recerca i la UAB. Es tracta d’una col·laboració institucional entre la UAB i una determinada entitat, articulada mitjançant un
conveni de col·laboració, en la qual el col·laborador manté la seva relació jurídica
amb l’entitat d’origen. En aquest sentit car tenir en compte la regulació que estableix
l’article 62 de la Llei d’universitats de Catalunya en relació amb la figura de l’investigador amb vinculació a la Universitat.
Punt 22- De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del PDI es
desprenen diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 2.5.1 de
l’informe.
Entre les observacions que es fan a l’apartat 2.5.1 de l’Informe (PDI) es fa esment de
nou professors que estan amb dedicació a temps complet i ocupen càrrecs de direcció en centres de recerca públics. Malgrat que no es concreten els cassos cal fer
referència a la possibilitat d’adscripció que preveu l’article 17.2 de la Llei 14/2011 d’1
de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
Punt 23- La UAB no ha constituït el Servei d’inspecció per al seguiment i control
general de la disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 d’abril,
sobre règim del professorat universitari.
Ens remetem als arguments de la sentència del Tribunal Constitucional 235/1991, de
12 de desembre, dictada en el conflicte positiu de competència promogut pel
Govern Basc i el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, segons la qual la
constitució d’un Servei d’Inspecció de les característiques que preveu el Reial
decret 898/1985 podria envair les competències autonòmiques, tal com ja es va
posar de manifest en les al·legacions de la UAB a l’Informe de la Sindicatura de
Comptes 1/2012.
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Punt 24- La UAB no ha facilitat una relació de les targetes de crèdit vigents a 31 de
desembre del 2012 ni tampoc la normativa que en regulava l’ús.
La Universitat ja disposa d’una relació de les targetes de crèdits vigents a 31 de desembre de 2014, i actualment ha tancat totes les targetes de crèdit excepte les targetes institucionals i les targetes vinculades als caixers habilitats de les facultats. Així
mateix, s’està elaborant una instrucció sobre la utilització de targetes.
Punt 25- L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de les
universitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma corresponent.
La UAB no va demanar l’autorització de la Generalitat per als ajornaments de
pagament de les bestretes reintegrables atorgades pels ministeris de l’Estat. En opinió
de la Sindicatura aquests ajornaments són operacions d’endeutament.
La Universitat entén que els ajornaments de pagament de les bestretes reintegrables
atorgades pels ministeris de l’Estat no poden ser considerats operacions d’endeutament perquè no es tracta d’operacions amb entitats bancàries i no generen deute
nou.
Punt 26- Per a la liquidació dels ingressos per tutela acadèmica dels centres adscrits,
la UAB fa una estimació d’ingressos a final d’any a partir de la informació dels cursos
anteriors. A final de curs es fan les liquidacions dels centres adscrits. No obstant això,
els 31 d’octubre de 2013 encara no s’havia fet la liquidació de la tutela acadèmica
corresponent al curs 2012-2013.
Recentment la UAB ha modificat el calendari de liquidació de la tutela acadèmica
dels centres adscrits per tal de no haver de fer una estimació dels ingressos per tutela acadèmica dels centres adscrits. En concret, el curs acadèmic 2014-2015 ha estat el primer en el qual s’ha establert un calendari de liquidació diferenciat en funció
del tancament dels processos; en finalitzar la matrícula del curs acadèmic s’ha liquidat la tutela acadèmica dels estudis, i posteriorment s’han liquidat els ajuts a l’estudi i la resta de gratuïtats als organismes externs.
Per al curs acadèmic 2015-2016 s’ha aprovat el següent calendari de liquidació de la
matrícula dels centres adscrits, que compleix la recomanació de l’informe: 31-122015: liquidació de la tutela acadèmica; 30-06-2016: liquidació de les beques de Règim General; 10-09-2016: liquidació de la resta de bonificacions incloses en el Decret
de preus públics.
Punt 27- La normativa reguladora dels programes de formació continuada de la UAB
vigent els exercicis fiscalitzats no incloïa aspectes com dedicació i retribució del
professorat o procediment aplicable en cas que un curs sigui deficitari. La UAB no va
facilitar un detall dels cursos gestionats per l’Escola de Postgrau que permetés analitzar la seva gestió en el període fiscalitzat.
S’està modificant la normativa de formació continuada per tal d’incloure aspectes
com la dedicació i la retribució del professorat. Pel que fa als procediments aplicables en cas que el curs sigui deficitari, la Normativa que regula la formació con-
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tinuada a la UAB estableix que els programes de màster propi, els de diplomatura de
postgrau i els cursos per mitjà dels quals s’obté un certificat s’han d’autofinançar i
han de ser sostenibles econòmicament. Per aquest motiu, en cap cas aquests programes no haurien de generar dèficit. En el supòsit de no compliment dels pressupostos aprovats per manca d’ingressos, els promotors del programa poden optar a
bé per revisar les despeses per fer viable la impartició dels estudis, o bé per desprogramar el curs.
Punt 28- No s’ha pogut fer una anàlisi de les transferències corrents a les famílies i
institucions sense finalitat de lucre perquè la UAB no disposava d’un detall de la despesa individualitzada dels becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat
i amb diferents activitats i convenis.
Seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes, el sistema comptable i administratiu de la UAB incorporarà aquest detall individualitzat en l’exercici 2015.
Punt 29- En la fiscalització dels expedients de contractació tramitats per la Universitat
en els exercicis fiscalitzats s’han observat diverses incidències que es detallen en l’apartat 3 i de les quals es destaquen les següents:
•

En els contractes pluriennals no hi consta l’autorització del Consell Social
establerta en les bases d’execució del pressupost de la UAB.
El Consell Social està plenament informat de la contractació que es porta a
terme en tots els seus extrems perquè un representant d’aquest òrgan és
membre de la mesa de contractació.
D’altra banda, en els contractes amb despesa pluriennal, la UAB la distribueix
entre el nombre d’anys, imputant la despesa del primer any del contracte al
pressupost que s’executa, havent emès el corresponent certificat d’existència
de crèdit. Quant a la resta de despesa es pren el compromís de reserva de
crèdit per a ser executada en els pressupostos que s’aprovin en els exercicis
futurs (d’acord amb el que estableixen els articles 109.3 i 110.2 del TRLCSP).
Aquests pressupostos són aprovats també pel Consell Social, d’acord amb el
que estableix l’article 89.c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya.

•

En alguns expedients els criteris de valoració s’introdueixen subcriteris que, en
alguns casos, es podrien haver explicitat en el plec de clàusules, i haguessin
millorat la transparència dels procediments.
La Universitat està d’acord amb la conveniència d’una major concreció dels
criteris d’adjudicació en els plecs per a facilitar la presentació de les propostes
i per a millorar la transparència del procediment. Es per això que actualment
es té com a norma interna la concreció en els plecs dels subcriteris que es
tindran en compte per a la valoració dels criteris d’adjudicació (sempre que
sigui possible), de forma que ja en la documentació publicada per a preparar
l’oferta es pugui conèixer la forma de valorar i la ponderació de cadascun dels
criteris i dels seus subcriteris.
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•

En els expedients en què s’inclou la presentació de millores entre els criteris de
valoració, no s’especifica en quins elements i en quines condicions en queda
autoritzada la presentació
A partir de finals del 2012, seguint la recent jurisprudència i resolucions dels
tribunals de recursos administratius, es va introduir l’obligació de detallar l’objecte de les millores en els plecs, tal com es pot comprovar en l’expedient 17
(serveis 71/2012). En el plec de clàusules administratives d’aquest contracte sí
que s’especifica en quins elements i en quines condicions s’autoritza la presentació de millores, les quals entenem que tenen un relació directa amb l’objecte del contracte, una motivació adequada i una ponderació individualitzada.

5.2. RECOMANACIONS
Punt 1- La UAB ha de potenciar la unitat de control intern, situar-la en un nivell organitzatiu que garanteixi la seva autonomia dins l’organització i dotar-la dels recursos humans suficients i adients, Aquesta unitat de control intern s’hauria d’incloure en l’RLT.
Les persones destinades a la Unitat d’Auditoria de l’Àrea d’Organització i Planificació
són adients i competents, tant pel que fa a la seva expertesa com pel que fa al coneixement de la matèria. Les restriccions pressupostàries actuals fan inviable incrementar-ne la dotació, encara que és evident que caldrien més efectius. La Universitat
no es planteja, de moment, canviar la dependència funcional de la Unitat.
Punt 2- Les modificacions de crèdit han de ser aprovades amb anterioritat a la seva
realització pels òrgans competents.
A partir de l’exercici 2012, la Universitat ha endegat un procés per establir els mecanismes necessaris per tal d’aconseguir que totes les modificacions de crèdit que
tinguin un procediment d’aprovació segons les bases d’execució del pressupost, estiguin autoritzades abans de la seva comptabilització. Aquests mecanismes s’han
concretat, per exemple, en un major control en la gestió de les modificacions urgents,
o també, modificants les bases d’execució, per tal d’adaptar-les millor a les necessitats d’aprovació de les modificacions de crèdit. Es per això que la UAB considera
que no es pot generalitzar que la major part de les modificacions de crèdit són aprovades formalment un cop registrades.
Punt 3- La UAB ha de fer una anàlisi dels romanents i prendre les decisions oportunes
de regularització o aplicació.
Per a l’exercici 2012, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar a la Universitat que els seus auditors presentessin un informe addicional, on un
dels punts a tractar era el següent: “Revisió de l’estat de romanent de tresoreria, diferenciant el romanent finalista, i amb anàlisi en detall dels conceptes i justificació dels
elements que l’integren”. Per poder elaborar-lo, va facilitar un programa de treball
que havia de seguir l’empresa auditora.
A partir d’aquestes instruccions, la Universitat ha continuat realitzant durant els exercicis 2013 i 2014, aquest procés d’anàlisi dels romanents, i ha pres decisions significatives, tant a nivell de la presentació dels romanents, com de la seva aplicació.
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Punt 4- La UAB ha de publicar l’RLT aprovada pel Consell Social en el DOGC.
Properament es publicarà l’aprovada a 31 de desembre de 2013.
Punt 5- La UAB ha de complir estrictament la normativa vigent pel que fa a les remuneracions del PAS i PDI.
Tal com s’indica al punt 17, els abonaments complementaris, en el cas del personal
funcionari, s’han regularitzat des de l’1 de gener de 2015. Ara els conceptes salarials
són estrictament els del Decret 1/1997.
Punt 6- La UAB ha de constituir el Servei d’inspecció per al seguiment i control de la
disciplina acadèmica, tal com estableix el Reial Decret 898/1985.
Com ja s’ha comentat al punt 23 de Opinió i Observacions, ens remetem als arguments de la sentència del Tribunal Constitucional 235/1991, de 12 de desembre, dictada en el conflicte positiu de competència promogut pel Govern Basc i el Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya segons la qual la constitució d’un Servei
d’Inspecció de les característiques que preveu el Reial decret 898/1985 podria envair
les competències autonòmiques, tal com ja es va posar de manifest en les al·legacions de la UAB a l’Informe de la Sindicatura de Comptes 1/2012.
Malgrat això, està prevista la creació de l’Oficina de Programació i Seguiment de la
Docència, les funcions i competències de la qual inclouran les de control de la disciplina acadèmica.
Punt 7- La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa
tenint en compte les seves finalitats, estructura, activitats i recursos generats/aportats i
adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adients amb l’objectiu
que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva eficàcia i eficiència.
Així mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majoritària un nivell de control equivalent al dels seus propis serveis.
Per tal d’endegar el procés d’establir control sobre les entitats en què participa la
Universitat, l’any 2015 la gerència ha creat la Unitat de Coordinació d’Entitats Participades. Els principals objectius són: assessorar i facilitar la presa de decisions als
representants de la UAB en institucions participades; fer el seguiment econòmic i jurídic de les entitats participades per la UAB i ésser el punt de referència dels òrgans
de govern de la UAB i dels diferents òrgans auditors, per a fer el retiment de comptes
de les entitats participades. Aquesta unitat no ha suposat cap increment de plantilla
per a la Universitat i els seus recursos disponibles són limitats.
Pel que fa al seguiment i control de la FUAB i de totes les entitats que en depenen, la
Gerència va incorporar, dins el seu equip, amb data 29 d’octubre de 2013, la figura
d’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada, amb responsabilitats
de direcció executiva i amb rendiment de comptes periòdics a l’equip de govern, que
es concreten en sessions setmanals de seguiment i de control amb el gerent, la vicerectora d’Economia i d’Organització i la Secretària General.
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Punt 8- Els centres adscrits haurien de liquidar provisionalment la tutela acadèmica un
cop finalitzat el període ordinari de matrícula i fer una liquidació definitiva una vegada
tancada la matrícula de cada curs.
Recentment la UAB ha modificat el procediment i el calendari de liquidació de la
tutela acadèmica dels centres adscrits. En concret, el curs acadèmic 2014-2015 ha
estat el primer en el qual s’ha establert un calendari de liquidació diferenciat en funció del tancament dels processos; en finalitzar la matrícula del curs acadèmic s’ha
liquidat la tutela acadèmica dels estudis, i posteriorment s’han liquidat els ajuts a l’estudi i la resta de gratuïtats als organismes externs.
S’ha descartat fer dues liquidacions anuals, una de provisional i una de definitiva,
perquè s’ha optat de seguir el mateix criteri que empren les institucions que atorguen
ajuts als estudiants, realitzar un sol tancament econòmic anual, en el calendari adient
per tenir dades econòmiques consolidades, i dur a terme una liquidació complementària l’any següent si hi ha hagut algun canvi en la liquidació.
Pel curs acadèmic 2015-2016 s’ha aprovat el següent calendari de liquidació de la
matrícula dels centres adscrits, que resol l’observació del punt 26 d’aquest informe:
31-12-2015: liquidació de la tutela acadèmica; 30-06-2016: liquidació de les beques
de Règim General; 10-09-2016: liquidació de la resta de bonificacions incloses en el
Decret de preus públics.
Punt 9- La Universitat hauria d’analitzar el grau de cobertura de les despeses generades per la recerca mitjançant el cànon dels projectes i adoptar, si escau, mesures
perquè aquestes activitats no incrementin el dèficit de la Universitat.
Com ja s’ha esmentat en el punt 6 d’Opinió i Observacions, la UAB retè el percentatge de compensació per despeses generals més alt d’entre les universitat catalanes. Malgrat no hi ha dades que permetin determinar si aquest 26,58% sobre les
despeses garanteix una cobertura total de les despeses indirectes generades, atès
que pot variar molt en funció de la tipologia del conveni o contracte (assessorament,
desenvolupament…), la disciplina científica o la tipologia de despesa, cal tenir en
compte que les convocatòries de projectes del Pla Nacional d’I+D+I mai accepten
justificació de despeses indirectes superiors al 21% de la despesa i les guies financeres dels projectes del vigent programa marc europeu d’R+D estableixen un 25%
de la despesa en concepte de despeses indirectes.
Punt 10- Quant a la contractació administrativa, la UAB ha de millorar el contingut dels
plecs de clàusules en relació amb la definició dels criteris d’adjudicació i la seva forma
de valoració, especialment en allò referit a les millores, i ha de tramitar els expedients
de contractació i subscriure els contractes oportuns per a tots els serveis i subministraments que pel seu import ho requereixin. Així mateix, el Consell Social ha d’aprovar
els expedients de despesa pluriennal.
El Consell Social està plenament informat de la contractació que es porta a terme en
tots els seus extrems perquè un representant d’aquest òrgan el mateix és membre de
la mesa de contractació.
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D’altra banda, en els contractes amb despesa pluriennal, la UAB la distribueix entre
el nombre d’anys, imputant la despesa del primer any del contracte al pressupost
que s’executa, havent emès el corresponent certificat d’existència de crèdit. Quant a
la resta de despesa es pren el compromís de reserva de crèdit per a ser executada
en els pressupostos que s’aprovin en els exercicis futurs (d’acord amb el que estableixen els articles 109.3 i 110.2 del TRLCSP). Aquests pressupostos són aprovats
també pel Consell Social, d’acord amb el que estableix l’article 89.c) de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. La Universitat està d’acord amb
la conveniència d’una major concreció dels criteris d’adjudicació en els plecs per a
facilitar la presentació de les propostes i per a millorar la transparència del procediment. Es per això que actualment es té com a norma interna la concreció en els
plecs dels subcriteris que es tindran en compte per a la valoració dels criteris d’adjudicació (sempre que sigui possible), de forma que ja en la documentació publicada
per a preparar l’oferta es pugui conèixer la forma de valorar i la ponderació de cadascun dels criteris i dels seus subcriteris.
A partir de finals del 2012, seguint la recent jurisprudència i resolucions dels tribunals
de recursos administratius, es va introduir l’obligació de detallar l’objecte de les millores en els plecs, tal com es pot comprovar en l’expedient 17 (serveis 71/2012). En
el plec de clàusules administratives d’aquest contracte sí que s’especifica en quins
elements i en quines condicions s’autoritza la presentació de millores, les quals entenem que tenen un relació directa amb l’objecte del contracte, una motivació adequada i una ponderació individualitzada.
Punt 11- El Consell Social ha de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària, elaborar un pla d’estabilitat pressupostària, impulsar
les mesures per al se compliment i fer-ne el seguiment.
El Consell Social de la UAB, a través de la seva Comissió Econòmica, fa un seguiment i control periòdic de l’activitat econòmica de la UAB, i en concret de l’execució mensual del pressupost, i en ret comptes al Plenari, en les sessions ordinàries
convocades a aquest efecte. Pel que fa al Pla d’Estabilitat Pressupostària, el Consell
Social el va aprovar el 19 de desembre de 2012 i s’ha anat complint, amb escreix,
durant els exercicis 2012, 2013 i 2014.

7.2.

TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes i com a conseqüència de l’al·legació a l’observació 29 de l’apartat de conclusions s’ha
eliminat l’expedient 17 de la cinquena observació de l’apartat tercer de l’informe (contractació administrativa).
La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions
són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen.
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