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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 2/2019, relatiu a l’agregat de les universitats
públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017
Barcelona, 26 d’abril de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 2/2019, relatiu a l’agregat de
les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 26 de febrer del 2019.
En aquest informe es presenta l’agregat de dades de les universitats públiques de Catalunya corresponent als exercicis 2016 i 2017. Aquest agregat s’ha elaborat amb dades
econòmiques retudes per les universitats i amb dades estadístiques de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
L’informe s’estructura en tres parts: les dues primeres es refereixen a les set universitats
presencials i la tercera recull la informació relativa a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), les dades de la qual, per ser una universitat no presencial i per tenir forma jurídica
de fundació, no són homogènies amb les de les altres universitats. Finalment, en l’apartat
de conclusions es recullen els aspectes més remarcables del treball realitzat, que es resumeixen a continuació.
El text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix un termini per al
retiment de comptes de les universitats públiques que finalitzava el 30 d’abril del 2017 per
als comptes del 2016 i el 30 de juny del 2018 per als comptes del 2017. Cinc universitats
van retre els comptes del 2016 fora del termini establert, mentre que el 2017 van ser dues
les que van retre els comptes fora de termini.
Pel que fa a la informació retuda, els comptes anuals d’algunes universitats no inclouen
tota la informació ni els estats que estableix el Pla general de comptabilitat pública per a
les universitats públiques de Catalunya.
Variables generals
En el curs 2016-2017 en les universitats públiques presencials hi havia 145.386 alumnes
matriculats. En aquest mateix curs es van matricular per primera vegada 41.253 alumnes i
es van titular 30.979 estudiants. El nombre de professors a 31 de desembre del 2017 era
de 16.724 i el de personal d’administració i serveis de 8.017.
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L’anàlisi del nombre d’alumnes matriculats i de nou ingrés per titulacions i universitats posa
de manifest l’existència d’alguns estudis amb un nombre total d’alumnes molt reduït i de
titulacions impartides en diverses universitats que, en algunes d’elles, tenen un nombre
molt reduït d’alumnes.
Dels alumnes que van iniciar els estudis el curs 2012-2013, al cap de cinc anys un 48,47%
s’havia titulat, un 25,51% continuava estudiant i un 26,02% ni s’havia titulat ni continuava
estudiant.
De l’anàlisi per edat del personal docent i investigador de les categories de catedràtic
d’universitat, titular d’universitat, catedràtic d’escola universitària, titular d’escola universitària, catedràtic contractat, agregat, col·laborador permanent, contractat doctor i investigador distingit a 31 de desembre del 2017 es desprèn que el 62,79% tenia més de 50
anys, que només el 7,35% tenia 40 anys o menys i que gairebé la meitat dels catedràtics
d’universitat tenia més de 60 anys.
En el curs 2016-2017 la UOC tenia 47.524 alumnes matriculats (equivalents a 20.375
alumnes a temps complet), s’hi van incorporar 17.502 alumnes nous i es van titular 4.736
estudiants. El 31 de desembre del 2017 la plantilla de la UOC estava formada per 289
professors propis, 1 professor emèrit, 546 persones destinades a la direcció i la gestió i
103 a la recerca.
Aspectes econòmics
Els drets liquidats de les set universitats públiques presencials van ser en conjunt de
1.487,21 M€ l’exercici 2016 i de 1.480,12 M€ el 2017. Les obligacions reconegudes van ser
en conjunt de 1.438,19 M€ el 2016 i de 1.452,81 M€ el 2017.
Les subvencions que les universitats reben de la Generalitat i de la resta d’administracions
públiques són la font principal de finançament de la seva activitat docent i investigadora.
Els ingressos per transferències i subvencions (corrents i de capital) equivalen a un
65,60% dels ingressos liquidats el 2016 i a un 67,37% dels del 2017.
El capítol de despeses de personal, amb 956,27 M€ el 2016 i 974,44 M€ el 2017, suposa un
66,49% de les obligacions reconegudes el 2016 i un 67,07% el 2017.
El 31 de desembre del 2017 quatre universitats presentaven romanents genèrics negatius
(dèficit que hauran de finançar) per un total de 221,98 M€. Les altres tres universitats
presentaven romanents genèrics positius per un total de 35,46 M€.
L’endeutament agregat a 31 de desembre del 2016 i del 2017 era de 227,98 M€ i de
227,12 M€, respectivament, i corresponia en gran part a bestretes reintegrables de l’Estat.
La situació de dèficit d’algunes universitats pot comprometre seriosament la seva capacitat
per generar els recursos necessaris per retornar els préstecs.
Pel que fa a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), l’exercici 2016
va rebre subvencions per les activitats per 28,63 M€ i el 2017, per 29,52 M€, i subvencions
2

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — NOTA RESUM — INFORME 2/2019
de capital per 4,58 M€ en cada un dels dos anys esmentats. Els ingressos per matrícula
van ser de 60,10 M€ el 2016 i de 70,37 M€ el 2017.
Recomanacions
Finalment, la Sindicatura assenyala en l’informe un conjunt de recomanacions que considera que han de ser objecte d’una atenció especial per part de l’Administració de la
Generalitat i de les universitats.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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