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N O T A  D E  P R E M S A  
 
 

Nota informativa sobre l’informe 21/2008, de fiscalització dels 
comptes de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents 
als exercicis 2004, 2005 i 2006 
 
L’informe 21/2008 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya comprèn la 
fiscalització dels comptes anuals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
corresponents als exercicis 2004, 2005 i 2006. 
 
El ponent de l’informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura  el 4 de novembre de 2008, 
és el síndic Jordi Pons, titular del departament sectorial D, que té atribuïda la 
fiscalització dels departaments i organismes del sector de formació i  cultura de la 
Generalitat, i dels comptes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
L’objecte del treball és la fiscalització dels comptes anuals, de la situació financera, 
del resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost de la UAB, i l’anàlisi 
del compliment de la legalitat bàsica que és d’aplicació a les universitats. També 
s’inclouen en l’informe alguns aspectes relatius a l’activitat acadèmica i a la plantilla. 
 
Dades rellevants 
 
Els fets més destacats dels exercicis fiscalitzats són la cancel·lació de l’endeutament 
relacionat amb els plans pluriennals d’inversions amb l’aportació de recursos de la 
Generalitat de Catalunya, l’increment del professorat contractat segons la tipologia 
establerta en la Llei d’universitats de Catalunya, els diversos acords signats amb el 
personal i l’acord signat amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que posa fi a 
diversos litigis relatius a l’Impost sobre béns immobles. 
 
El curs 2005-2006 hi havia 31.795 estudiants matriculats a la UAB; s’hi van incorporar 
7.061 alumnes nous i es van titular 4.437 estudiants. En l’exercici 2006 la UAB 
comptava amb 3.203 PDI (personal docent i investigador) i 2.069 PAS (personal 
d’administració i serveis). 
 
Els drets liquidats en el pressupost d’ingressos dels exercicis 2004, 2005 i 2006 han 
estat de 386,18 M€, de 269,71 M€ i de 281,22 M€, respectivament, i s’han reconegut 
obligacions per import de 346,51 M€, de 271,11 M€ i de 268,37 M€, respectivament. 
A 31 de desembre de 2006 la UAB presenta, segons els seus comptes anuals, un 
romanent genèric negatiu de 22,32 M€; és a dir, un dèficit que la Universitat haurà de 
finançar. 
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Les principals observacions contingudes en l’informe són: 
 
Pel que fa a l’organització 
 

 La Unitat de Contractació no disposa dels mitjans adequats per fer el 
seguiment econòmic i el control dels terminis i de les actes de recepció dels 
contractes. 
 
Pel que fa a l’activitat economicofinancera 
 

 La Universitat no s’ajusta totalment als principis comptables públics en el 
reconeixement dels drets per subvencions i transferències i en el dels drets per 
passius financers. 
 

 La UAB realitza anualment diverses transferències a entitats vinculades. 
Algunes d’aquestes transferències no s’ajusten al contingut dels convenis establerts 
entre les parts, els quals són antics i no han estat actualitzats. 
 

 A 31 de desembre de 2006 la Universitat mantenia pendents de cobrament 
drets per 7,52 M€ que la Sindicatura considera que són de dubtós cobrament i pels 
quals la Universitat no tenia creada una provisió d’insolvències. 
 

 La Universitat avança en determinades circumstàncies el crèdit a projectes 
que encara no han rebut els ingressos corresponents (a 31 de desembre de 2006 
l’import avançat per aquest concepte era de 4,82 M€). Aquests avançaments 
generen uns romanents negatius que no han pogut ser analitzats, per la qual cosa la 
Sindicatura desconeix si podria haver-hi problemes en l’obtenció de determinats 
ingressos.  
 

 Algunes entitats participades de forma directa o indirecta per la UAB 
presenten una situació financera delicada a la qual haurà de fer front la Universitat en 
exercicis futurs. 
 

 La UAB reté un percentatge dels ingressos dels projectes amb finançament 
privat i convenis d’investigació que cobreix sols una part de les despeses indirectes 
que aquestes activitats generen a la Universitat. 
 
Pel que fa als estats financers de l’exercici 2006 
 
A continuació es detallen els efectes que el conjunt d’ajustaments que es posen de 
manifest al llarg de l’informe tenen en la liquidació del pressupost, en el Romanent de 
tresoreria, en el Balanç i en el Compte del resultat economicopatrimonial en l’exercici 
2006 (en l’informe, pàgs. 94 i 95, es pot trobar la mateixa informació referida als 
exercicis 2004 i 2005). 
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Ajustaments Descripció Saldo  

segons UAB Positius Negatius Total 
Saldo  
ajustat 

Obligacions reconegudes al 
pressupost  

368.367 6.119 - 6.119 374.486 

Drets liquidats al pressupost 281.221 10.287 - 10.287 291.508 
Obligacions pendents de 
pagament 

37.284 6.119 - 6.119 43.403 

Drets pendents de cobrament 69.990 - (4.630) (4.630) 65.360 
Romanent de tresoreria afectat 70.260 - (5.020) (5.020) 65.240 
Romanent de tresoreria genèric 
(dèficit acumulat) 

(22.317) - (13.248) (13.248) (35.565) 

Actiu 385.051 - (12.165) (12.165) 372.886 
Patrimoni 105.209 - (3.625) (3.625) 101.584 
Resultat de l’exercici (1.091) - (7.520) (7.520) (8.611) 
Imports en milers d’euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Pel que fa a la legalitat i al compliment de la normativa 
 

 Els comptes presentats per la UAB i aprovats pel Consell Social no inclouen 
tota la informació requerida pel Pla especial de comptabilitat pública per a les 
universitats públiques de Catalunya. 
 

 Els pressupostos dels exercicis 2004 i 2006 van ser aprovats pel Consell 
Social un cop començats els respectius exercicis.  
 

 La previsió d’ingressos de l’exercici 2006 incloïa 5,98 M€ que no estaven 
basats en expectatives raonables d’obtenció d’ingressos. Aquest fet fa que, en opinió 
de la Sindicatura, la UAB no complís el principi d’equilibri pressupostari en 
l’aprovació del pressupost de l’exercici esmentat. 
 

 La major part de les modificacions de crèdit dels exercicis 2004, 2005 i 2006 
que havia d’aprovar la Junta 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 l’existència de crèdit 
pressupostari; així s’incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució 
del pressupost de la UAB. 
 

 L’exercici 2005 la despesa de personal liquidada en el capítol 1 va ser 
superior a l’import pressupostat definitivament en 1,53 M€, fet que incompleix la 
normativa pressupostària. 
 

 La UAB no disposava en els exercicis fiscalitzats d’una Relació de llocs de 
treball (RLT) actualitzada. El febrer de 2007 els òrgans de govern de la Universitat 
van aprovar una RLT del personal docent i del personal d’administració i serveis que, 
en el cas dels funcionaris, no s’ajusta totalment al contingut exigit per la normativa de 
funció pública. 
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 La Universitat abona 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. 
Tanmateix, d’acord amb l’article 100 del Decret 1/1997 els funcionaris només poden 
ser retribuïts pels conceptes establerts en el mateix Decret. 
 

 Els acords de la Mesa General de les universitats públiques catalanes de 15 i 
de 22 de desembre de 2005 subscrits per la UAB contradiuen la normativa vigent en 
establir un increment salarial que no respecta el que estableix la Llei de 
pressupostos i en establir pagaments per a l’equiparació salarial dels diversos 
col·lectius de les universitats. Aquests acords van significar una despesa addicional 
de 3,57 M€ en l’exercici 2005. 
 

 L’article 81 de la Llei 6/2001, d’Universitats, estableix que qualsevol operació 
d’endeutament de les universitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat 
autònoma corresponent. La UAB no ha demanat l’autorització de la Generalitat per a 
la formalització de diverses pòlisses de crèdit de què es va disposar durant els 
exercicis 2004, 2005 i 2006. La Universitat tampoc no va demanar autorització de la 
Generalitat per als ajornaments de pagament de les bestretes reintegrables 
atorgades pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. En opinió de la Sindicatura aquests 
ajornaments són operacions d’endeutament. 
 

 En la fiscalització dels expedients de contractació tramitats per la Universitat 
en els exercicis fiscalitzats, s’ha observat que en els expedients tramitats per 
procediment negociat no s’han demanat tres ofertes; que les valoracions de les 
ofertes no estan suficientment motivades, especialment quan es tracta de criteris 
subjectius; que no s’ha justificat de forma suficient la utilització del procediment 
negociat per motius d’exclusivitat; que s’han exigit nivells de classificació en 
contractes d’obres inferiors als que corresponien i que es van produir fraccionaments 
en diversos expedients. 
 
L’informe de fiscalització conclou amb un apartat de recomanacions, entre les quals 
es poden destacar les dues següents: 
 

 La Universitat ha de buscar les fonts de finançament adequades i adoptar 
mesures de contenció de la despesa per eixugar el dèficit, que a 31 de desembre de 
2006 era de 22,32 M€, segons els comptes anuals de la Universitat, i de 35,57 M€, 
segons la Sindicatura. 
 

 L’equip rectoral hauria de prendre les mesures necessàries per garantir 
l’equilibri pressupostari de la UAB, corregint els aspectes assenyalats en aquest 
informe que no s’ajusten a la legalitat, seguint les recomanacions efectuades per la 
Sindicatura de Comptes i vetllant per un bon funcionament de la institució. 
 


