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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat de València (d'ara endavant, la 
Universitat) han sigut retuts -conformement a la normativa comptable- per mitjà de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 2001. La 
fiscalització dels comptes de la Universitat s'ha fet d'acord amb normes d'auditoria 
generalment acceptades i acomplint els objectius establits en l'article 8.3 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig. 

D'altra banda, les universitats públiques són també auditades per la Intervenció de la 
Generalitat Valenciana, mitjançant empreses contractades per aquesta. En aquest sentit, 
i a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, hem considerat necessari 
racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels equips de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes no 
considerats totalment o parcial en les auditories realitzades per la IGGV, i n'hem 
utilitzat aquelles conclusions que hem cregut pertinents. Si que han sigut objecte d'una 
fiscalització especial els contractes i convenis d'investigació, els quals han analitzat els 
serveis jurídics d'aquesta Sindicatura de Comptes. 

1.2 Conclusions i recomanacions  

1.2.1 Conclusions referides als estats comptables i a l'execució del pressupost 

- Els estats comptables presenten la informació, per regla general, d'acord amb els 
principis i les normes que hi són d'aplicació; llevat del que es refereix a la 
comptabilitat de determinats fets que comentem en els apartats 2.1.2, 2.2.5, 
2.3.2, 2.3.5 i 3 d'aquest informe. 

- En el Pressupost de Despeses, el grau d'execució ha sigut del 86,1% i el de 
compliment, del 90,2%. 

- En el pressupost d'Ingressos, el grau d'execució ha sigut del 94,4% i el 
compliment, del 82,5%. 

- La Universitat ha tramés la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2000 a la 
Conselleria de Cultura i Educació amb data 28 de juny de 2001; però ho hauria 
d'haver fet abans del 30 d'abril de 2001, tal i com determina l'article 15.6 de la 
Llei 12/2000, de 28 de desembre. 

1.2.2 Conclusions referides al principi de legalitat i a unes altres qüestions  

- La gestió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació han sigut 
conformes a la normativa legal; sense perjudici de les observacions que fem en 
els apartats 5 i 6 del present informe. 
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1.2.3 Recomanacions  

- Cal incidir en el control d'aquelles qüestions referides als convenis i contractes 
d'investigació que es detallen en l'apartat 6.2.4 d'aquest informe. 

- El romanent de tresoreria que s'utilitze per a finançar despeses del pressupost, no 
potser major que l'obtingut de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. 

- En el reconeixement de drets, la Universitat ha d'aplicar els principis comptables 
públics fixats per la Comissió de l'Estat sobre principis i normes públiques. 
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2. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

2.1 Pressupost inicial i modificacions  

2.1.1 Pressupost inicial 

Amb data 21 de desembre de 1999 es va aprovar el pressupost de la Universitat per 
l'exercici de 2000, que disminuí un 2,1% respecte al de l'exercici anterior, ja que va 
passar de 35.415 milions de pessetes a 34.674 milions de pessetes. En el quadre 1 es 
reflecteixen les variacions entre els pressuposts de 1999 i 2000, a escala de capítols i en 
milions de pessetes: 

 

Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 1999 2000 00/99 

III Taxes i d'altres ingressos 5.653 5.733 80 1,4% 

IV Transferències corrents 19.923 21.764 1.841 9,2% 

V Ingressos patrimonials  120 36 (84) (70,0%) 

VII Transferències de capital 1.530 846 (684) (44,7%) 

VIII Actius financers 25 151 126 504,0% 

IX Passius financers 8.164 6.144 (2.020) (24,7%) 

Total ingressos 35.415 34.674 (741) (2,1%)

I Despeses de personal 19.246 19.994 748 3,9% 

II Despeses de funcionament 3.688 3.749 61 1,7% 

III Despeses financeres 958 966 8 0,8% 

IV Transferències corrents 330 313 (17) (5,2%) 

VI Inversions reals  11.192 9.652 (1.540) (13,8%) 

VII Transferències de capital 0 0 0 0,0% 

VIII Actius financers 1 0 (1) (100,0%) 

IX Passius financers 0 0 0 0,0% 

Total despeses 35.415 34.674 (741) (2,1%)

Quadre 1 

 

En el Pressupost d'Ingressos, les variacions més significatives, en termes absoluts, les 
experimenten els capítols IV, "Transferències corrents", i IX, "Passius financers"; si bé 
és cert que l'increment de 1.841 milions de pessetes del capítol IV queda compensat 
amb una disminució de 2.020 milions de pessetes en el capítol IX. 
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En el Pressupost de Despeses destaca el capítol I, "Despeses de personal", que ha 
experimentat un increment de 748 milions de pessetes. Al seu torn, el capítol VI, 
"Inversions reals", ha experimentat una disminució de 1.540 milions de pessetes 
respecte de l'exercici anterior; cosa que representa un 13,8% menys del crèdit inicial de 
1999. La resta de capítols no ha experimentat variacions significatives. 

2.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat va ser de 43.370 milions de pessetes; cosa que 
denota un creixement del 25,1% respecte del pressupost inicial. El detall de les 
modificacions pressupostàries, a escala de capítols, es reflecteix en el quadre 2, en 
milions de pessetes. 

 
 
 

Capítols 

 
Pressupost 

inicial 

 
 

Modificacions 

 
Pressupost 

definitiu 

Increment 
Pressupost 

definitiu/inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 5.733 476 6.209 8,3%

IV Transferències corrents 21.764 1.942 23.706 8,9%

V Ingressos patrimonials  36 32 68 88,9%

VII Transferències de capital 846 1.139 1.985 134,6%

VIII Actius financers 151 3.856 4.007 2.553,6%

IX Passius financers 6.144 1.251 7.395 20,4%

 Total ingressos 34.674 8.696 43.370 25,1%

I Despeses de personal 19.994 677 20.671 3,4%

II Despeses de funcionament 3.749 1.212 4.961 32,3%

III Despeses financeres 966 596 1.562 61,7%

IV Transferències corrents 313 450 763 143,8%

VI Inversions reals  9.652 4.669 14.321 48,4%

VII Transferències de capital 0 147 147 100,0%

IX Passius financers 0 945 945 100,0%

 Total despeses 34.674 8.696 43.370 25,1%

Quadre 2 

 

En l'Estat d'Ingressos els increments més rellevants afecten el capítol IV, 
"Transferències corrents", i el capítol VIII, "Actius financers". En aquest últim, el 
romanent de tresoreria usat per a finançar el pressupost de despeses que es recull en la 
previsió definitiva del capítol VIII del Pressupost d'Ingressos, és major que l'obtingut en 
la Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior. 
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En l'Estat de Despeses, les modificacions més rellevants es produeixen fonamentalment 
en el capítol II, "Despeses de funcionament", i en el capítol VI, "Inversions reals". 

2.2 Execució de l'Estat de Despeses 

Tal i com es recull en el quadre 3, les obligacions reconegudes s'elevaren a 37.324 
milions de pessetes; és a dir un grau d'execució del 86,1%. El grau de compliment va 
ser del 90,2%. 

 
  Crèdits  Obligacions  Pagaments  Obligacions Grau Grau 

DESPESES definitius  reconegudes  líquids  pents. pag. execució compliment 

I Despeses de personal 20.671 20.232 19.774 458 97,9% 97,7% 

II Despeses funcionament 4.961 4.799 4.021 778 96,7% 83,8% 

III Despeses financeres  1.562 1.498 1.477 21 95,9% 98,6% 

IV Transferències corrents  763 554 515 39 72,6% 93,0% 

VI Inversions reals  14.321 9.204 6.838 2.366 64,3% 74,3% 

VII Transferències de capital 147 92 92 0 62,6% 100,0% 

IX Passius financers  945 945 945 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 43.370 37.324 33.662 3.662 86,1% 90,2%  

Quadre 3 
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Els capítols més rellevants quant a obligacions reconegudes han sigut els de "Despeses 
de personal" i "Inversions reals", puix que en constitueixen el 54,2% i el 24,7%, 
respectivament, del total. 

2.2.1 Despeses de personal 

Els crèdits definitius del capítol I, "Despeses de personal", ascendiren a 20.671 milions 
de pessetes i les obligacions reconegudes, a 20.232 milions de pessetes, que donen un 
grau d'execució del 97,9%. El grau de compliment hi ha sigut del 97,7%. 

En el quadre 4 es mostra la composició i evolució de les obligacions reconegudes, en 
milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

17.489 

1.734 

18.457 

1.775 

968 

41 

5,5% 

2,4% 

TOTAL 19.223 20.232 1.009 5,2% 

Quadre 4 
 

L'increment de les obligacions reconegudes per "Despeses de personal", respecte de 
l'exercici anterior, és del 5,2% -tal i com es mostra en el quadre 4-, i ve explicat pels 
motius següents: 

1) Un augment de les retribucions del 2%. 

2) Els efectes econòmics en 2000 derivats de la consolidació de l'increment de la 
plantilla de l'exercici anterior. 

3) Un increment net de la plantilla durant 2000 d'un 1,3%. 

El detall de "Sous i salaris", per articles pressupostaris, es mostra a continuació, en 
milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

11 Alts càrrecs 

13 Funcionaris  

14 Laborals fixos 

15 Laborals temporals  

16 Docents contractats  

19 

14.371 

928 

349 

1.822 

20 

15.859 

524 

374 

1.680 

1 

1.488 

(404) 

25 

(142) 

5,3% 

10,4% 

(43,5)% 

7,2% 

(7,8%) 

TOTAL 17.489 18.457 968 5,5% 

Quadre 5 
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Així mateix, l'evolució de la plantilla entre 1999 i 2000, tant del personal docent i 
d'investigació, com del personal d'administració i serveis, es mostra a continuació: 

 
 

Personal 
Total a 

31-12-99 
Total a 

31-12-00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació:     

Funcionari: 2.150 2.194 44 2,0% 

Catedràtic d'universitat 349 358 9 2,6% 

Catedràtic d'escola universitària 98 103 5 5,1% 

Professor titular d'universitat 1.351 1.379 28 2,1% 

Professor titular d'escola universitària 350 353 3 0,9% 

Interins 2 1 (1) (50,0%) 
     

Contractat: 889 881 (8) (0,9%) 

Professor emèrit 12 8 (4) (33,3%) 

Professor associat 601 623 22 3,7% 

Professor visitant 1 1 0 0,0% 

Ajudant 275 249 (26) (9,5%) 

Total P.D.I. 3.039 3.075 36 1,2% 

Personal d'administració i serveis:     

Funcionari 1.307 1.336 29 2,2% 

Laboral 258 252 (6) (2,3%) 

Total P.A.S. 1.565 1.588 23 1,5% 

Total Personal 4.604 4.663 59 1,3% 

Quadre 6 

 

Les remuneracions derivades dels convenis o programes d'investigació s'imputen 
pressupostàriament en el capítol VI, "Inversions reals"; i en el subsistema 
economicopatrimonial, en l'epígraf de "Despeses de personal" del Compte de Resultats. 
A 31 de desembre de 2000, aquestes despeses ascendien a 1.107 milions de pessetes. 

2.2.2 Despeses de funcionament 

Les obligacions reconegudes hi han sigut de 4.799 milions de pessetes; això significa un 
grau d'execució del 96,7%. El grau de compliment n'ha sigut del 83,8%. 

En el quadre 7 es mostren, per conceptes, les obligacions reconegudes en el capítol II, 
"Despeses de funcionament", en els exercicis de 1999 i 2000; en milions de pessetes. 
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Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Tributs 41 5 (36) (87,8%) 

Arrendament de béns 205 216 11 5,4% 

Reparació i conservació de béns 479 547 68 14,2% 

Suministraments 794 787 (7) (0,9%) 

Transports i comunicacions 280 250 (30) (10,7%) 

Treballs realitzats per altres empreses 1.029 1.287 258 25,1% 

Primes d'assegurances 31 32 1 3,2% 

Material d'oficina 665 727 62 9,3% 

Despeses diverses  567 649 82 14,5% 

Dietes, locomoció i trasllats 151 169 18 11,9% 

D'altres indemnitzacions 102 130 28 27,5% 

TOTAL 4.344 4.799 455 10,5% 

Quadre 7 

 

Les obligacions reconegudes en el capítol II augmentaren un 10,5%, en relació a les de 
l'exercici 1999; enfront d'una disminució del 0,2% experimentada en aquest darrer 
exercici, respecte al de 1998, a causa de les mesures de disciplina pressupostària 
adoptades per la Universitat en el dit període. 

Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes, compreses les imputades a 
aquest capítol, figuren en l'apartat 6 del present informe. 

2.2.3 Despeses financeres 

Les obligacions reconegudes en el capítol III, "Despeses financeres", ascendiren a 1.498 
milions de pessetes. El grau d'execució en va ser del 95,9% i el de compliment, del 
98,6%. 

La seua composició a 31 de desembre de 2000 és la següent, en milions de pessetes. 
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Concepte 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos emissió de Deute  1.215 1.215 1.215 

Interessos préstec BEI 138 138 138 

Interessos pòlissa de crèdit Argentaria 59 59 59 

D'altres despeses financeres 150 86 65 

Total capítol III 1.562 1.498 1.477 

Quadre 8 

 

2.2.4 Transferències corrents 

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents", 
ascendiren a 554 milions de pessetes; un 1,5% del total d'obligacions reconegudes en 
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 72,6% i el de compliment, del 93,0%. 

2.2.5 Inversions reals 

Els crèdits definitius del capítol VI, "Inversions reals", ascendiren a 14.321 milions de 
pessetes i les obligacions reconegudes en aquest capítol, a 9.204 milions de pessetes; 
això significa un grau d'execució del 64,3%. El grau de compliment en va ser del 
74,3%. 

En el quadre 9 figura el detall de les obligacions reconegudes en el capítol VI, 
“Inversions reals", en milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Terrenys i béns naturals  929 450 (479) (51,6%) 

Edificis i d'altres construccions 101 193 92 91,1% 

Maquinària, instal.l., utillatge i material transport 51 24 (27) (52,9%) 

Mobiliari i estris  765 681 (84) (11,0%) 

Equips per al processament d'informació 575 439 (136) (23,7%) 

Béns destinats a l'ús públic 3.727 4.053 326 8,7% 

D'altre immobilitzat material i immaterial 371 309 (62) (16,7%) 

Investigació, estudis i projectes en curs 2.807 3.055 248 8,8% 

TOTAL 9.326 9.204 (122) (1,3%) 

Quadre 9 
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Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior ascendiren a 9.326 milions de 
pessetes, la qual cosa significa que en l'exercici de 2000 aquestes han disminuït en 122 
milions de pessetes, és a dir un 1,3%. 

El 27 de març de 1995 es va signar l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la 
Universitat de València per a desenvolupar el Pla d'Inversions en el període 1995-
2001". En aquest Acord la Generalitat Valenciana es va comprometre a autoritzar i 
finançar inversions per un valor màxim de 25.000 milions de pessetes, al llarg del 
període citat de set anys. 

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 2000, 
segons l'Acord citat, s'eleva a 1.600 milions de pessetes. Per resolució de 29 de gener de 
2001, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació autoritzà la 
reprogramació dels projectes d'inversió de l'anualitat de 2000 corresponents al Primer 
Pla de Finançament, per un import de 1.626 milions de pessetes. 

El 2 de març de 1999 el Govern Valencià acordà aprovar les inversions en 
infraestructures i equipament que havia d'executar la Universitat de València durant 
1999 i 2000, fins que s'aprovés el II Pla de finançament, per un import total màxim de 
5.000 milions de pessetes; l'anualitat corresponent a 2000 ascendia a 1.745 milions de 
pessetes. 

Així mateix, el 22 de desembre de 2000 el Govern Valencià acordà aprovar les 
inversions en infraestructures i equipament que havia d'executar la Universitat de 
València, per un import total màxim de 4.125 milions de pessetes, a compte de la 
inversió que li correspongués a la Universitat de València en el II Pla d'Inversions. 

El detall de l'anualitat de l'any 2000 corresponent als dos plans de finançament és el 
següent, en milions de pessetes: 

 
 

Projecte 
I Pla de 

finançament 
II Pla de 

Finançament 
 

Total 

Campus Tarongers 491 81 572 

Edifici Nau  160 - 160 

Campus Blasco Ibàñez 500 1.942 2.442 

Campus Burjassot 381 56 437 

Serveis interfacultatius 94 - 94 

TOTAL 1.626 2.079 3.705 

Quadre 10 

 

Les obligacions reconegudes per inversions executades en l'exercici de 2000 dels citats 
plans plurianuals ascendiren a 3.705 milions de pessetes: 1.626 milions de pessetes 
corresponents al I Pla i 2.079 milions de pessetes, al II Pla. 
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A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons és la següent, en milions de pessetes: 

a) Primer Pla d'Inversions 

 

Anualitat 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Inversió 

3.485      3.485 1.734 

 4.112     4.112 4.112 

  6.346    6.346 6.346 

   4.432   4.432 3.906 

    4.909  4.909 3.283 

     1.626 1.626 1.626 

3.485 4.112 6.346 4.432 4.909 1.626 24.910 21.007 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total autoritz. 

665 1.069      1.734 

 3.166 946     4.112 

  3.531 2.815    6.346 

   2.504 1.402   3.906 

    2.707 576  3.283 

     1.456 170 1.626 

665 4.235 4.477 5.319 4.109 2.032 170 21.007 

Quadre 11 
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b) Segon Pla d'Inversions  

 

Anualitat 

1999 2000 Total 

Inversió 

3.255  3.255 1.098 

 2.079 2.079 2.079 

3.255 2.079 5.334 3.177 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1999 2000 2001 

Total autoritzat 

170 928  1.098 

 1.299 780 2.079 

170 2.227 780 3.177 

Quadre 12 

 

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat 
Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit en l'exercici de 2000 per un total de 
4.259 milions de pessetes, dels quals 1.504 milions de pessetes corresponien a l'anualitat 
de 1999 i 2.755 milions de pessetes, a l'anualitat de 2000. En l'exercici de 2001 ha 
autoritzat disposicions per valor de 950 milions de pessetes, corresponents a inversions 
justificades durant 2000. 

D'altra banda, en l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs", es 
registren obligacions reconegudes per un import de 3.055 milions de pessetes. S'hi 
inclouen tant les despeses d'immobilitzat, com les de personal i d'altres corrents, 
destinades a contractes, convenis o programes d'investigació. En el subsistema de 
comptabilitat patrimonial, d'acord amb els principis comptables, la Universitat solament 
incorpora a l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables, perquè 
constitueixen actius que produiran ingressos certs. 

L'article 61, "Terrenys i béns naturals", recull 450 milions de pessetes corresponents a 
obligacions reconegudes per expropiacions de terrenys del nou campus universitari. 
Dins del dit import s'inclouen 412 milions de pessetes d'obligacions reconegudes i 
pagades durant 2000 i que, a 31 de desembre de 1999, estaven proveïdes en el sistema 
economicopatrimonial per 169 milions de pessetes, la qual cosa indica un defecte de 
provisió a la dita data de 243 milions de pessetes. 
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2.2.6 Passius financers  

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 945 milions de pessetes, que 
representen el 2,5% del total d'obligacions reconegudes. Tant el grau d'execució com el 
grau de compliment n'han sigut del 100,0%. 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen a l'amortització del saldo 
disposat de la pòlissa de crèdit associada al compte operatiu de la Universitat, en el 
moment de la recepció dels fons procedents de la segona disposició del préstec del BEI. 

2.3 Execució de l'estat d'ingressos 

En el quadre 13 figura en milions de pessetes l'execució del Pressupost d'Ingressos. Els 
drets reconeguts ascendiren a 37.156 milions de pessetes, que donen un grau d'execució 
del 94,4%, sense considerar-hi el Romanent de Tresoreria. El grau de compliment es 
situa en un 82,5%. 

 
 

INGRESSOS 
Pressupost 

definitiu 
Drets  

reconeguts  
Ingressos  

líquids  
Drets  

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 6.209 6.697 6.098 599 107,9% 91,1% 

IV Transferències corrents  23.706 23.638 19.593 4.045 99,7% 82,9% 

V Ingressos patrimonials  68 127 117 10 186,8% 92,1% 

VII Transferències de capital 1.985 2.093 1.897 196 105,4% 90,6% 

IX Passius financers  7.395 4.601 2.945 1.656 62,2% 64,0% 

Exercici corrent 39.363 37.156 30.650 6.506 94,4%  82,5%  

Romanent de Tresoreria  4.007     

TOTAL 43.370     

Quadre 13 
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2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

En aquest capítol els drets reconeguts ascendiren a 6.697 milions de pessetes; cosa que 
indica un grau d'execució del 107,9%. El grau de compliment en va ser del 91,1%. 

En el quadre 14 es mostra el detall comparatiu, per conceptes, dels drets reconeguts 
d'aquest capítol en els exercicis de 1999 i 2000, en milions de pessetes. 

 
1999 2000  

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 
00/99 

Taxes acadèmiques 3.087 47,0% 2.913 43,5% (5,6%) 

Compensació per beques 1.306 19,9% 1.202 17,9% (8,0%) 

D'altres ingressos propis  2.170 33,1% 2.582 38,6% 19,0% 

TOTAL 6.563 100,0% 6.697 100,0% 2,0% 

Quadre 14 

 

Des de 1997 la Universitat imputa a "D'altres ingressos propis" els ingressos per 
convenis i contractes d'investigació; mentre que en exercicis anteriors els registraven en 
el capítol VII d'ingressos. 
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a) Taxes acadèmiques 

L'import dels drets reconeguts per aquest concepte és de 2.913 milions de pessetes. 

En el quadre 15 es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat. 

 

 Alumnes Variació 

Curs 98/99 63.010 - 

Curs 99/00 61.108 (3,0%) 

Curs 00/01 57.390 (6,1%) 

Quadre 15 

 

Per aplicació del principi comptable de la meritació, en la comptabilitat 
economicopatrimonial els ingressos per taxes acadèmiques s'eleven a 2.907 milions de 
pessetes. 

Així mateix, en aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre 
del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, en la comptabilitat 
pressupostària s'inclou, com a drets reconeguts de l'exercici de 2000, l'import del segon 
termini de matrícules del curs 99/00, cobrat en 2000, que s'eleva a 842 milions de 
pessetes. L'import del segon termini de matrícules del curs 00/01, que figura en el 
Balanç de Situació dins de l'epígraf de "Deutors no pressupostaris", és de 756 milions 
de pessetes. 

b) Compensació per beques 

La Universitat comptabilitza els ingressos derivats de la compensació de beques 
efectuada pel Ministeri d'Educació i Ciència i per la Generalitat Valenciana en el capítol 
III, "Taxes i d'altres ingressos", i dins d'aquest capítol, en l'article 34, "Tributs 
parafiscals". 

La comptabilitat dels drets reconeguts s'efectua correctament en el moment en què hom 
notifica a la Universitat l'import de la compensació de beques aprovat per l'entitat 
concedidora per a cada exercici, o en la data de l'ingrés corresponent en els comptes de 
la Universitat; tal i com figura en el quadre 16, en milions de pessetes. 
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Compensació beques Import 

Liquidació curs 99/00 686 

Liquidació curs 00/01 126 

Total compensació beques Administració central 812 

Liquidació curs 99/00 263 

Liquidació curs 00/01 18 

Total compensació famílies nombroses Administració central 281 

Curs 99/00 beques Generalitat Valenciana 109 

Total compensació beques 1.202 

Quadre 16 

 

Podem assenyalar que a 31 de desembre de 2000 estava pendent de ser reconeguda la 
compensació per matrícules de famílies nombroses amb tres fills, a causa de no haver-
ne rebut la notificació de l'ens concedidor i de no haver-se'n fet efectiu l'ingrés; segons 
el detall següent, en milions de pessetes. 

 

 Import 

Curs 1995/96 175 

Curs 1996/97 26 

Curs 1997/98 225 

Curs 1998/99 (part) 49 

 475 

Quadre 17 

 

El criteri seguit per la Universitat durant l'exercici de 2000 és conforme als principis 
que hi són d'aplicació. 

c) D'altres ingressos propis 

Els drets reconeguts en el concepte "D'altres ingressos propis" inclouen els procedents 
dels convenis d'investigació, 1.309 milions de pessetes; així com els derivats de la 
venda de béns i d'altres ingressos diversos. 
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2.3.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents" ascendiren a 23.638 
milions de pessetes. El grau d'execució d'aquest capítol és del 99,7% i el de compliment 
es situa en el 82,9%. 

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 1999 i 
2000, es mostra en el quadre 18, en milions de pessetes. 

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

De la Generalitat Valenciana 20.355 97,6% 23.239 98,3% 14,2% 

De l'Administració central 180 0,9% 98 0,4% (45,6%) 

D'altres 314 1,5% 301 1,3% (4,1%) 

TOTAL 20.849 100,0% 23.638 100,0% 13,4% 

Quadre 18 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a 
23.239 milions de pessetes: el desglossament n'és el següent: 

 

Concepte Import 

Subvenció global 21.100 

D'altres subvencions corrents de la G.V. 2.139 

TOTAL 23.239 

Quadre 19 

 

Per acord del Govern Valencià de 15 de juny de 1999, s'aprova el Programa Plurianual 
de Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià (PPF) per al període 
1999/2003, tot habilitant i generant noves línies de subvenció per a recollir els diferents 
conceptes inclosos en el mateix Programa i millorant així els recursos disponibles per a 
despeses corrents. 

En el quadre 20 es mostra tant el desglossament de la subvenció global (especificant-hi 
els nous conceptes sorgits arran de l'Acord esmentat), com el desglossament d'altres 
subvencions corrents; en milions de pessetes. 
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 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 16.784 

- Subvenció Objectius Bàsics 430 

- Subvenció Pla Estabilitat Professorat 345 

- Increment subvenció corrent 2.797 

- Complement subvenció Objectius Bàsics 744 

Total subvenció global 21.100 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i bons 1.215 

- Transferència corrent Cte. Sanitat per a nòmines PDI 634 

- D'altres transferències 290 

Total d'altres subvencions corrents 2.139 

Total subvencions corrents G.V. 23.239 

Quadre 20 

 

Al tancament de l'exercici, la Universitat no havia rebut cap comunicació oficial de la 
Generalitat Valenciana sobre l'import definitiu de la subvenció per "Objectius bàsics". 
La Universitat, al tancament de l'exercici, va reconéixer una previsió de 744 milions de 
pessetes en concepte de complement de la subvenció per "Objectius bàsics": això no 
s'ajusta als principis comptables públics, els quals determinen que el reconeixement del 
dret s'efectuarà en el moment de rebre la transferència, o quan es tinga constatació que 
l'ens concedidor ha reconegut la corresponent obligació. Això no obstant, amb data 24 
d'abril de 2001 es rep un escrit del director general d'Ensenyaments Universitaris, que 
fixa definitivament la dita subvenció en un import superior en 24 milions de pessetes al 
reconegut per la Universitat a 31 de desembre de 2000. 

El resum comparatiu del calendari real de cobraments de la subvenció global de la 
Generalitat Valenciana dels exercicis de 1998, 1999 i 2000, agrupats per trimestres i 
expressats en milions de pessetes, es mostra en el quadre 21. 
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1998 1999 2000  

Subvenció global Import % s/total Import % s/total Import % s/total 

Exercici corrent       

1r. Trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

2n. Trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

3r. Trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

4t. Trimestre 3.981 25,6% 6.782 36,5% 4.626 21,9% 

Total exercici corrent 15.189 97,9% 18.416 98,9% 17.214 81,6% 

Exercici següent:       

1r. Trimestre 324 2,1% 0 0,0% 2.866 13,6% 

Pendent de cobrament 0 0,0% 212 1,1% 1.020 4,8% 

Total exercici següent 324 2,1% 212 1,1% 3.886 18,4% 

TOTAL 15.513 100,0% 18.628 100,0% 21.100 100,0% 

Quadre 21 

 

Dins del concepte "D'altres subvencions corrents de la Generalitat Valenciana" 
s'inclouen, com a més importants, les rebudes per a satisfer els conceptes següents: 

 

Concepte Import 

Interessos d'obligacions i bons 1.215 

Nòmines PDI- Conselleria Sanitat 634 

Interessos préstec BEI 138 

Interessos pòlissa de crèdit  59 

D'altres 93 

TOTAL 2.139 

Quadre 22 

 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts en el capítol V, "Ingressos patrimonials", ascendiren a 127 milions 
de pessetes; cosa que va significar un grau d'execució del 186,8%. El grau de 
compliment va ser del 92,1%. 
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2.3.4 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital", han sigut de 2.093 
milions de pessetes. El grau d'execució ha sigut del 105,4% i el grau de compliment, del 
90,6%. 

L'evolució de les transferències de capital, respecte de l'exercici anterior, es pot veure en 
el quadre 23, expressat en milions de pessetes: 

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Administració de l'Estat 1.886 62,9% 1.205 57,6% (36,1%) 

D'organismes autònoms administratius 127 4,2% 119 5,7% (6,3%) 

De comunitats autònomes (G.V.) 893 29,8% 719 34,3% (19,5%) 

De corporacions locals  8 0,3% 2 0,1% (75,0%) 

Famílies i institucions sense ànim de lucre 0 0,0% 1 0,0% - 

D'empreses privades 14 0,5% 8 0,4% (42,9%) 

D'altres 69 2,3% 39 1,9% (43,5%) 

TOTAL 2.997 100,0% 2.093 100,0% (30,2%) 

Quadre 23 
 

La Universitat rep fons per a infraestructura d'investigació, procedents tant de l'Estat, 
com de la Generalitat Valenciana. En tots dos casos, les inversions estan cofinançades 
amb aportacions procedents de fons estructurals comunitaris, en concret del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

El concepte de "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat" recull 1.205 
milions de pessetes de drets reconeguts; d'aquests, a 31 de desembre de 2000, se 
n'havien recaptats 1.193 milions de pessetes, un 99,0%. 

Els principals drets reconeguts per transferències de capital de l'Administració de 
l'Estat, es detallen a continuació, en milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
Drets 

Reconeguts 

Ministeri d'Hisenda, Objectiu 1 (1997-1999) 181 

Ministeri de Ciència i Tecnologia. Projectes d'investigació 294 

Diverses convocatòries d'ajudes per a equipament i infraestructura 730 

TOTAL 1.205 

Quadre 24 
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El II Programa Operatiu d'Infraestructura Científica 1994-1999, finançat amb fons 
FEDER per mitjà del Ministeri d'Economia i Hisenda, acabà significant una inversió 
total de 2.480 milions de pessetes, el 70% dels quals foren finançats amb fons FEDER 
(és a dir 1.736 milions de pessetes). La totalitat de drets del dit Programa acabaren de 
ser reconeguts en 1999; durant el 2000 se n'han cobrats 350 milions de pessetes, i a 31 
de desembre de 2000 es troben pendents de cobrament 165 milions de pessetes. 

Els drets reconeguts per "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana" es 
detallen tot seguit, en milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 

Programa operatiu FEDER 2000-2006, Comunitat Valenciana anualitat 2000 220 

Diverses convocatòries d'ajudes per a equipament i infraestructura científica 499 

TOTAL 719 

Quadre 25 

 

Quant als fons FEDER-Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat Valenciana 
acorda, el 5 de desembre de 2000, distribuir entre els exercicis de 2000 a 2006 un 
import total de 4.203 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de 2000 
és de 220 milions de pessetes; import que ha sigut registrat com a dret de l'exercici i 
cobrat íntegrament en el mateix exercici. 

En la mostra analitzada de les diverses convocatòries d'ajuda per a equipament i 
infraestructura científica, figuren 114 milions de pessetes que foren cobrats en 2001, 
però reconeguts en 2000, basant-se en la resolució de 19 de setembre de 2000 del 
vicepresident segon del Govern Valencià, per la qual s'adjudiquen les ajudes. 

2.3.5 Passius financers  

Els drets reconeguts en aquest capítol s'eleven a 4.601 milions de pessetes. El grau 
d'execució n'ha sigut del 62,2% i el de compliment, del 64,0%. 

Un detall de l'execució del capítol IX, per conceptes, és el següent, en milions de 
pessetes: 
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Drets Ingressos Pendent  

Concepte reconeguts líquids  Cobrament 

Préstec BEI 2.000 2.000 0 

GV Pla Inversions 2000 1.350 0 1.350 

Disposicions pòlissa crèdit compte operatiu 945 945 0 

Ministeri Ciència i Tecnologia. Parcs Tecnològics 306 0 306 

TOTAL 4.601 2.945 1.656 

Quadre 26 

 

El 30 d'octubre de 1997 es va signar un contracte de finançament entre el Banc Europeu 
d'Inversions (BEI) i la Universitat de València, pel qual aquesta acceptava un crèdit per 
un import màxim equivalent a 8.600 milions de pessetes. La Universitat, el 4 d'agost de 
2000, va disposar de 2.000 milions de pessetes d'aquest préstec. El 25 de novembre de 
1998, la Universitat ja ingressà en el compte operatiu 3.000 milions de pessetes pel 
mateix concepte; d'on resulta un import total disposat a 31 de desembre de 2000 de 
5.000 milions de pessetes. 

Els 1.350 milions de pessetes de drets reconeguts en el concepte "Generalitat 
Valenciana, Pla d'Inversions any 2000", recull l'import que queda per finançar per part 
de la Generalitat Valenciana al tancament de l'exercici; import que s'obté de la 
diferència entre les inversions realitzades i el finançament rebut fins a aqueixa data. La 
Universitat, en aquest punt, no ha seguit un adequat criteri per a reconéixer drets, ja que 
tal reconeixement s'ha fet sobre la base del finançament pendent de rebre del BEI, que 
no s'ha fet efectiu fins a 2001. 

Les disposicions de la pòlissa de crèdit lligada al compte operatiu, registren els 945 
milions de pessetes disposats de la pòlissa fins al moment de rebre el finançament 
procedent del BEI. 

Per resolució de 28 de desembre de 2000 del Ministeri de Ciència i Tecnologia, es 
concedeix a la Universitat un avançament reemborsable de 306 milions de pessetes, per 
dotar d'infraestructura informàtica i científica el parc científic "Burjassot-Paterna" de la 
Universitat de València. La dita resolució fixa un termini d'amortització de quinze anys, 
comprés el període de mancança de tres anys i a un tipus d'interés del 0%; d'ací que la 
Universitat li haja donat el tractament de préstec sense interés i l'haja comptabilitzat en 
el capítol IX d'ingressos. 
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2.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 27 es mostren, en milions de pessetes, els saldos de drets i obligacions 
pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1999; així com els cobraments, 
pagament i ajusts efectuats durant 2000 i els saldos pendents a 31 de desembre de 2000. 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2000 Segons comptes 

1999 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

3.895 (34) 3.861 1.844 2.017 
 

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Situació en 2000 Segons comptes 

1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

3.443 (14) 3.429 3.419 10 

Quadre 27 

 

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1999 ascendien a 3.895 milions de 
pessetes. Durant l'exercici es van anul.lar drets per un import net de 34 milions de 
pessetes corresponents a diversos conceptes de poca importància, i se'n van cobrar 
1.844 milions de pessetes. El saldo final de 2.017 milions de pessetes inclou 1.500 
milions de pessetes corresponents a la pòlissa de crèdit comentada en l'apartat 4.1.2 del 
present informe. 

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1999 ascendien a 3.443 
milions de pessetes. Durant l'exercici de 2000 es van anul.lar obligacions per import de 
14 milions de pessetes; de manera que quedaren obligacions pendents d'exercicis 
anteriors per 3.429 milions de pessetes. Durant l'exercici de 2000 es van realitzar 
pagaments per import de 3.419 milions de pessetes, un 99,7% de les obligacions 
pendents netes procedents d'exercicis tancats. 

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

Segon que es mostra en el quadre 28, el dèficit pressupostari de l'exercici de 2000 ha 
sigut de 3.824 milions de pessetes. Els ajusts d'exercicis tancats han incrementat el 
dèficit de l'exercici a 3.844 milions de pessetes; i el dèficit acumulat s'eleva a 24.887 
milions de pessetes. 

En el càlcul del Resultat Pressupostari, la Universitat ha pres en consideració els drets i 
les obligacions reconeguts corresponents als capítols I a VII, tant d'ingressos com de 
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despeses. En el càlcul del Romanent de Tresoreria es considera la totalitat dels ingressos 
i les despeses. 

 
 

Concepte 
Exercici 

1999 
Exercici 

2000 

Drets reconeguts de l'exercici (caps. I a VII) 30.488 32.555 

Obligacions reconegudes de l'exercici (caps. I a VII) 34.635 36.379 

Superàvit<Dèficit>Pressupost 2000 (sense ajusts) (4.147) (3.824) 

Ajusts d'exercicis tancats:   

            Anul.lació de drets (227) (34) 

            Anul.lació d'obligacions 24 14 

Superàvit<Dèficit> De l'exercici (4.350) (3.844) 

Superàvit acumulat al tancament de l'exercici anterior (16.693) (21.043) 

Superàvit acumulat al tancament de l'exercici (21.043) (24.887) 

Quadre 28 
 

El Resultat Pressupostari, així calculat, hauria variat si hom havia comptabilitzat 
adequadament els fets que es recullen en l'apartat 2.3.2. 

En el quadre 29 es mostra l'Estat de Romanent de Tresoreria calculat per la Universitat, 
on es presenta un Romanent total de 3.673 milions de pessetes. 

 

Concepte Import 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 8.758 
(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 6.506 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 2.017 

(+) Deutors extrapressupostaris  235 

A deduir: provisions per a insolvències 0 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 4.326 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 3.662 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 10 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Creditors extrapressupostaris  654 

(-) III.- Provisions  

(+) Provisió per a riscs a curt 0 

(+) IV.- Fons líquids  (759) 

Romanent de Tresoreria total (I-II-III+IV) 3.673 

Quadre 29 
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La conciliació entre el Resultat Pressupostari i l'economicopatrimonial es mostra a 
continuació, en milions de pessetes. 

 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (843) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (capítols 1 a 7) (3.824) 

DIFERÈNCIA 2.981 

 CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS  

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS  

 Obligacions de l'exercici en grup 2 de la comptabilitat patrimonial 5.324 
 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini 220 
 Reclassificació despeses a "Provisió per a responsabilitats" 7 

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS  
 Regularització de l'ajust per periodificació de taxes acadèmiques 99/00 1.911 
 Ajust per periodificació de taxes acadèmiques 00/01 (1.830) 

 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de la matrícula 00/01 731 
 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de centres adscrits mat. 00/01 25 
 Venciment dret a cobrar procedent de reclassificació taxes mat. 99/00 (808) 

 Venciment dret a cobrar procedent de reclassif. taxes centres adscrits 99/00 (34) 
 Benefici per modificació en menys d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors 14 
 Regularització provisions per a insolvències del 99 8 

 Regularització provisions per a responsabilitats del 99 270 

  5.838 

B) FACTORS NEGATIUS  
 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES  

 Sanejament de despeses financeres diferides d'altres deutes 58 
 Sanejament de despeses de formalització de deutes 45 
 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material (venda de béns i baixes) 63 

 Regularitzación meritació 1/6 paga extra de juny de 2000 (103) 
 Meritació desembre 2000 d'1/6 paga extra de juny de 2001 107 
 Dotació a la provisió per a insolvències 9 

 Dotació per a amortització immobilitzat immaterial 38 
 Dotació per a amortització immobilitzat material 1.724 
 Dotació per a amortització edificis  605 

 Provisió per a responsabilitats  277 
 Pèrdua per modificació de drets d'exercicis anteriors 34 

  2.857 

DIFERÈNCIA  ( A - B ) 2.981 

Quadre 30 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 32 i 33 figuren el Balanç de Situació i el Compte de Resultats a 31 de 
desembre de 2000. 

En relació al Balanç de Situació i al Compte de Resultats, interessa destacar: 

a) El compte de "Compromisos de finançament per a reemborsament 
d'obligacions" recull 25.625 milions de pessetes corresponents a l'import que 
s'ha de percebre de la Generalitat Valenciana a llarg termini, per a l'amortització 
-al seu venciment- de les tres emissions d'obligacions; així com per al 
reemborsament de l'import disposat del préstec amb el Banc Europeu 
d'Inversions. 

b) El compte "Ingressos diferits derivats de compromisos de finançament" sorgeix 
com a contrapartida de la comptabilitat anterior, i aniran saldant-lo amb 
abonament al compte de "Compromisos de reemborsament d'obligacions", en els 
exercicis en què es reben les subvencions per a fer front a l'amortització 
d'obligacions i al reemborsament dels préstecs. 

 Aquesta Sindicatura considera que la informació que reflecteixen tots dos 
comptes podria ser inclosa en una nota de la Memòria, sense necessitat 
d'incloure-la en el Balanç de Situació. 

c) El compte "Obligacions i bons", per 20.625 milions de pessetes, recull el valor 
total de les tres emissions d'obligacions realitzades fins a la data per la 
Universitat. 

d) Les despeses relacionades amb les tres emissions d'obligacions, figuren 
comptabilitzades dins de l'epígraf de "Despeses per a distribuir en diversos 
exercicis", i van imputant-les a resultats durant els anys que transcorren fins a 
l'amortització de les emissions. A 31 de desembre de 2000, presentava un saldo 
de 667 milions de pessetes, el qual -segons els càlculs d'aquesta Sindicatura- 
estava infravalorat en 29 milions de pessetes aproximadament, a causa 
fonamentalment d'un excés d'amortització en el primer any de cada una de les 
tres emissions. 

e) La Universitat té dotada una provisió per a riscs i despeses de 276 milions de 
pessetes; d'aquests, 210 milions de pessetes n'estan referits a diversos litigis 
pendents de resolució, i la resta, 66 milions de pessetes, en corresponen a 
l'estimació realitzada de les sentències pendents d'emetre per part del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en relació al procés 
d'expropiació dels terrenys del nou campus. La Universitat comptabilitza aquesta 
provisió amb càrrec a les despeses extraordinàries. En l'exercici en què les 
sentències s'executen, es registra el seu import com a major valor d'adquisició de 
l'immobilitzat material i s'anul.la la provisió dotada en l'exercici anterior amb 
abonament a comptes de resultats. Tal i com hem comentat en l'apartat 2.2.5 
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d'aquest informe, l'import proveït a 31 de desembre de 1999, per 169 milions de 
pessetes, estava infravalorat en 243 milions de pessetes. 

f) Els ajusts per periodificació corresponen a la periodificació de preus acadèmics, 
d'acord amb el principi de la meritació. 

g) En l'exercici anterior, dins de la xifra de "Tresoreria", figurava amb signe 
negatiu el saldo disposat de la pòlissa de crèdit comentada en l'apartat 4.1.2. 

 Seguint les recomanacions d'aquesta Sindicatura, la Universitat ha reclassificat 
el saldo disposat de la pòlissa de crèdit, per 1.500 milions de pessetes, al passiu 
del Balanç, dins de l'epígraf "Préstecs i d'altres deutes".  

 Al seu torn, el compromís que té la Generalitat de cancel.lar la dita pòlissa en 
arribar el seu venciment, va ser comptabilitzat per la Universitat com un dret 
reconegut pendent de cobrament a 31 de desembre de 1998, pel límit de la 
pòlissa, 1.500 milions de pessetes. A 31 de desembre de 2000, el dit import 
figura en l'actiu del Balanç, dins de l'epígraf "Deutors pressupostaris" d'exercicis 
tancats, i la seua contrapartida és la de "Deutes amb entitats de crèdit". Per a una 
adequada correlació d'ingressos i despeses, el dit import, l'haurien d'haver 
traslladat a ingressos de l'any 1998, ja que fou concedit per fer front a la despesa 
corrent del dit exercici. Per al seu adequat reflex comptable, el saldo de 1.500 
milions de pessetes del compte "Deutes amb entitats de crèdit", recollit en 
l'epígraf de "Creditors a llarg termini", hauria de ser eliminat, amb abonament a 
patrimoni, perquè afecta el resultat del mencionat exercici. 

h) La composició del compte "Deutes amb entitats de crèdit", inclòs en l'epígraf de 
"Creditors a llarg termini" del Balanç, presenta la composició següent, en 
milions de pessetes: 

 

 Import 

Préstec BEI 5.000 

Pòlissa Argentaria 1.500 

Finançament pendent Pla d'Inversions 1.350 

Préstec Ministeri de Ciència i Tecnologia 306 

TOTAL 8.156 

Quadre 31 

 

La inclusió en aquest compte del préstec del BEI, per 5.000 milions de pessetes, i del 
préstec del Ministeri de Ciència i Tecnologia, per 306 milions de pessetes, és adequada, 
i el seu contingut ha sigut explicat en l'apartat 2.3.5 d'aquest informe. 
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D'altra banda, els 1.500 milions de pessetes de la pòlissa d'Argentària han de ser 
eliminats d'aquest saldo; tal i com hem comentat en el punt g) anterior. 

Al seu torn, els 1.350 milions de pessetes corresponents a l'import pendent de finançar 
per part de la Generalitat Valenciana -comentat en l'apartat 2.3.5 d'aquest informe-, han 
de ser eliminats d'aquest epígraf de "Deutes amb entitats de crèdit", perquè no obeeixen 
al concepte que el dit epígraf recull. 

 
BALANÇ. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

A) Immobilitzat 84.515 A) Fons propis  31.385 

II.- Immobilitzacions immaterials 1.982 I.- Patrimoni 32.228 

          Aplicacions informàtiques  278         Patrimoni 28.227 

          Drets sobre béns en règim d'arrend. Financer 1.869         Patrimoni rebut en cessió 4.001 
          Amortitzacions (165) IV.- Resultats de l'exercici (843) 

III.- Immobilitzacions materials 56.902 B) Ingres. diferits deriv. de comprom. finan. 25.625 

           Terrenys i construccions 58.530   

           Instal.lacions tècniques  1.528 C) Provisió per a riscs i despeses  276 

           Utillatge i mobiliari 6.102   
           D'altre immobilitzat 14.725 D) Creditors a llarg termini 30.155 

           Amortitzacions (23.983)   

  I.- Emiss., obligs. i d'altres valors negociables 20.625 

V.- Inversions financeres permanents 25.631   

           Cartera de valors a llarg termini 6          Obligacions i bons 20.625 
           Compromís financ. reemborsament obligs. 25.625   

  II.- D'altres deutes a llarg termini 9.530 

B) Despeses per a distribuir en diversos exers. 900           Deutes amb entitats de crèdit  8.156 

            D'altres deutes  1.374 

C) Actiu circulant 10.246   
  E) Creditors a curt termini 8.220 

II.- Deutors 9.503   

          Deutors pressupostaris  8.524 II.- Deutes amb entitats de crèdit 1.500 

          Deutors no pressupostaris  976            Préstecs  i d'altres deutes  1.500 

          Administracions públiques  12   
          D'altres deutors  0 III.-Creditors 4.890 

          Provisions (9)            Creditors pressupostaris  3.673 

             Creditors no pressupostaris  145 

III.- Inversions financeres temporals 2            Administracions públiques  577 

Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 2            D'altres creditors  489 
  Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 6 

IV.- Tresoreria 741   

           Comptes operatius 741 IV.- Ajusts per periodificació 1.830 

            Interessos a curt termini de bancs     

TOTAL ACTIU 95.661 TOTAL PASSIU 95.661 

Quadre 32 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Exercici de 2000) 

(en milions de pessetes) 

DEURE Import HAVER Import 

A) DESPESES  33.684 B) INGRESSOS 32.841 

1. Despeses de funcionament 32.641 1. Ingressos de gestió ordinària 4.583 

Despeses de personal 21.342 Ingressos tributaris  4.583 

Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 2.367   

Variació provisions de tràfic  9 2. D'altres ingressos de gestió ordinària 578 

D'altres despeses de gestió 7.380 Reintegraments  76 

Despeses financeres i assimilables  1.543 D'altres ingressos de gestió 387 

 D'altres ingressos i ingressos assimilats  115 

2. Transferències i subvencions  670   

Transferències corrents  555 3. Transferències i subvencions  25.731 

Transferències de capital 82 Transferències i subvencions 23.239 

Subvencions de capital 33 Transferències de capital 399 

 Subvencions de capital 2.093 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries  373   

Despeses i pèrdues d'altres exercicis  34 4. Beneficis i ingressos extraordinaris  16 

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 62 Ingressos i beneficis d'altres exercicis  14 

Despeses extraordinàries  277 Ingressos extraordinaris  2 

 5. Vendes i prestació de serveis  1.933 

 Vendes  40 

 Prestació de serveis  1.893 

ESTALVI - ESTALVI NEGATIU 843 

Quadre 33 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La Tresoreria de la Universitat de València a 31 de desembre de 2000, presenta un saldo 
negatiu de 759 milions de pessetes; malgrat que, de cara a una adequada presentació 
dels comptes anuals, hom ha reclassificat el saldo disposat de la pòlissa de crèdit 
d'Argentaria, per 1.500 milions de pessetes, al passiu del Balanç. 

4.1.1 Comptes corrents d'entitats financeres 

El saldo en comptes corrents a 31 de desembre de 2000 és, per tant, de 741 milions de 
pessetes. Està integrat pels saldos dels comptes operatius i dels restringits. 

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la 
Universitat ha treballat durant l'exercici de 2000, i n'hem obtingut resposta de quasi 
totes. 

Hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 2000 en els casos en què hi 
havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris, i no hi hem observat cap 
incidència. 

La Universitat realitza conciliacions mensuals dels seus saldos amb entitats financeres, i 
totes estan signades per la persona que les confecciona i per qui les revisa. 

Entre les dades facilitades per la Universitat, no s'ha inclòs una sèrie de comptes que sí 
que figuren en els registres dels bancs. El saldo d'aquests comptes és -segons la 
informació facilitada pels bancs- de 47 milions de pessetes: hem comprovat que alguns 
d'aqueixos comptes no pertanyen a la Universitat (constitueixen la major part del saldo), 
que uns altres són comptes autoritzats per a congressos (que es liquiden al final dels 
mateixos congressos, de manera que la Universitat no disposa del seu saldo a 31 de 
desembre de 2000), i alguns en corresponen a comptes de projectes d'investigació de 
departament. 

4.1.2 Comptes de crèdit bancaris 

La resolució de 7 de setembre de 1998 de la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris i Investigació indicava que l'única operació de crèdit que calia mantenir 
disponible per a finançar el Pla d'Inversions, havia de ser la subscrita amb el Banco 
Central Hispano, associada al compte operatiu, amb un límit de 3.000 milions de 
pessetes. A 31 de desembre de 2000, el dit import es trobava sense disposar. 

D'altra banda, el 23 de desembre de 1998 el Govern Valencià acorda assumir el 
pagament del principal i dels interessos d'una pòlissa de crèdit de 1.500 milions de 
pessetes de capital, per a finançar despeses corrents de l'exercici de 1998. La dita 
pòlissa es subscriu en 1999 en els termes indicats per l'Institut Valencià de Finances, i a 
31 de desembre de 2000 hom havia disposat de 1.500 milions de pessetes. El venciment 
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de la pòlissa es va estipular per al 18 de gener de 2001; malgrat que, per resolució de 10 
de gener de 2001 de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris, el dit termini es 
prorroga fins al 18 de gener de 2002. 

El 20 de novembre de 2000 es formalitza un pòlissa de crèdit amb el Banco Central 
Hispano, per 3.000 milions de pessetes i venciment el 31 de desembre de 2000, per a 
cobrir un possible dèficit transitori de tresoreria, sense que hom haja arribat a disposar 
de cap import; la pòlissa ha quedat cancel.lada a 29 de desembre de 2000. 

4.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre 34 es mostra la composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 
31 de desembre de 2000, en milions de pessetes. 
 

Deutors 31/12/00 

Deutors per IVA repercutit 59 
Comptes de caixa fixa  56 
Provisió de fons per a justificar 29 
Lliuraments per compte de tercers. Contractació 27 

Lliuraments per compte de tercers 26 
Lliuraments per compte de Conselleria 21 
Hisenda pública, IVA suportat 12 

Lliuraments a centres per a despeses menors 3 
Dipòsits constituïts 2 

TOTAL 235 
 

Creditors 31/12/00 

Renda de les persones físiques 446 
D'altres comptes restringits 113 

Règim General de la Seguretat Social 92 
Hisenda pública, IVA repercutit 38 
Dipòsits de pensions col.legis majors 23 

Ingressos pendents d'aplicació 8 
Assegurança escolar 7 
Ingressos CEE 6 

Fiances rebudes a curt termini 6 
Creditors per IVA suportat 6 
Quantitats pendents per a compensar 4 

Ingressos Servei Educació Física 2 
D'altres ingressos-viatge fi de carrera 1 
Restringides certificades i d'altres taxes (1) 

Ingressos per compte de tercers (11) 
Centralització taxes. Comptes restringits (86) 

TOTAL 654 

Quadre 34 
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a) Deutors  

Els saldos deutors, 235 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la 
Universitat, relacionats amb l'IVA, els avançaments de caixa fixa o un altre tipus de 
pagaments no pressupostaris. Els més importants són: 

- "Deutors per IVA repercutit", amb 59 milions de pessetes, recull l'IVA repercutit 
en la facturació de la Universitat per publicacions, arrendaments i convenis 
d'investigació pendents de cobrament. 

- "Comptes de caixa fixa", amb 56 milions de pessetes, registra les despeses per a 
justificar de comptes de provisió de fons, corresponents a despeses de l'exercici 
de 2000 i no comptabilitzades en el pressupost del dit exercici. 

- En la revisió d'una mostra de caixes fixes hem observat que, en una d'aquestes, 
l'última conciliació rebuda per comptabilitat correspon (Servei d'Informació 
Bibliogràfica) al mes de maig de 2000; raó per la qual no hem pogut verificar-ne 
l'arqueig corresponent; d'aquesta forma, el saldo que figura en comptabilitat en 
aquest compte ha sigut calculat per la diferència entre ingressos i despeses. 

 En l'informe de la Unitat de Control Intern, es comenta aqueix fet, i s'hi posa de 
manifest que la majoria dels habilitats de caixa fixa compleixen l'obligació 
d'enviar-ne la documentació justificativa (llevat de tres). 

- "Provisió de fons per a justificar", amb 29 milions de pessetes, inclou 27 milions 
de pessetes corresponents a dos xecs lliurats per a pagar una opció de compra 
per a l'adquisició d'un edifici destinat a Museu de la Història de la Ciència i la 
Documentació Mèdica. Pressupostàriament, hom n'ha comptabilitzat les fases A, 
D i O; encara que el dit import continua en Extrapressupostaris, mentre no se'n 
justifiquen pressupostàriament les fases P i K. 

- "Lliurament per compte de tercers. Contractació", amb 27 milions de pessetes, 
recull els pagaments realitzats per la Universitat per compte de tercers d'anuncis 
de licitació i llicència d'obra. 

- "Lliuraments per compte de tercers", amb 26 milions de pessetes, registra 
principalment despeses per subministraments de l'Hospital Clínic que són 
avançades per la Universitat i que estan pendents de ser reposades per la 
Conselleria de Sanitat. 

b) Creditors 

Els saldos creditors, per 654 milions de pessetes, representen cobraments o retencions, 
efectuats per la Universitat, que estan pendents de ser pagats a tercers, o imputats 
definitivament al Pressupost d'Ingressos. A continuació en comentem aquells més 
significatius. 
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- La partida més important és la de "Renda persones físiques", amb 446 milions de 
pessetes, i correspon a les retencions per l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques del mes de desembre, que foren ingressades en el Tresor públic en 
gener de 2001. 

- La partida "D'altres comptes restringits", per un import de 113 milions de 
pessetes, recull ingressos per taxes distintes de matrícules i secretaria pendents 
de ser liquidats per part dels distints centres. Aquests ingressos no figuren 
comptabilitzats en el pressupost de l'exercici de 2000. 

- La partida "Centralització taxes. Comptes restringits", amb un saldo de menys 
86 milions de pessetes, recull ingressos per taxes de matrícules i taxes de 
secretaria; en realitat no es tracta de saldos bancaris, sinó de saldos comptables. 

- Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de Seguretat Social", 
amb 92 milions de pessetes, i "Hisenda pública, IVA repercutit", amb 38 milions 
de pessetes, estan constituïts per quotes de Seguretat Social i IVA que a 31 de 
desembre de 2000 estan pendents d'ingressar a la Seguretat Social i a la Hisenda 
Pública. 

- La partida "Ingressos per compte de tercers" registra un saldo negatiu d'11 
milions de pessetes. Aquesta partida recull els ingressos percebuts de 
contractistes per llicències d'obra que, posteriorment, la Universitat liquida per 
compensació a l'entitat local corresponent. El saldo seu és negatiu al tancament 
de l'exercici, perquè han liquidat a les dites entitats locals un major nombre de 
llicències d'obra que el percebut dels contractistes. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En el quadre 35 es mostra -segons la informació facilitada- el detall dels expedients de 
contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d'adjudicació. També hi figura l'abast de la revisió realitzada. 

 
Tipus de contractes i  Total  Revisats  

de licitació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

 Concurs  3.633 72,4% 31 49,2% 603 16,6% 1 3,2% 

OBRES Proced. negociat 863 17,2% 26 41,3% 86 10,0% 2 7,7% 

 Proced. excep. 523 10,4% 6 9,5% 229 43,8% 2 33,3% 

 Total 5.019 100,0%  63 100,0%  918 18,3%  5 7,9%  

 Concurs  418 23,1% 28 25,5% 10 2,4% 1 3,6% 

 Proced. negociat 764 42,2% 66 60,0% 74 9,7% 2 3,0% 

SUBMINISTRAMENTS Pròrroga 263 14,5% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

 Proced. excep. 14 0,8% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 

 Plurianual 287 15,9% 4 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

 C. centralitzat 64 3,5% 9 8,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 1.810 100,0%  110 100,0%  84 4,6%  3 2,7%  

 Concurs  592 24,4% 33 20,8% 119 20,1% 2 6,1% 

ASSIST. TÈCNICA , Proced. negociat 580 23,9% 22 13,8% 69 11,9% 2 9,1% 

SERVEIS I D 'ALTRES Pròrroga 605 24,9% 89 56,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Proced. excep. 33 1,3% 1 0,6% 33 100,0% 1 100,0% 

 Plurianual 106 4,4% 8 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 D'altres  513 21,1% 6 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 2.429 100,0%  159 100,0%  221 9,1%  5 3,1%  

Quadre 35 

 

Quant a la comptabilitat de les despeses derivades dels expedients seleccionats, cal 
assenyalar que, per regla general, ha sigut adequada. 

5.1 Contractes d'obres 

En l'exercici de 2000, la Universitat tenia vigents contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 5.019 milions de pessetes; d'aquests, 3.633 milions de pessetes en foren 
adjudicats per concurs, el 72,4% de l'adjudicat, i la resta, per procediment negociat o 
procediment excepcional. 
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L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, per import de 918 milions 
de pessetes; cosa que significa un 18,3% del total dels contractes vigents en l'exercici. 
Hem verificat l'adequada tramitació dels expedients, d'acord amb la normativa en vigor. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Expedient 
 

Detall 
Importe 

adjudicació 

C.P. 02/99 Projecte d'adaptació d'espais en l'antiga Facultat de Dret per a 
ubicar la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 

603 

P.N. 02/00 Instal.lació de ventilació i impulsió i torres exteriors, per a 
conductes i maquinària. Fac. Químiques, Campus de Burjassot 

51 

P.E. 13/00 Restauració Sala Juntes de Govern, seguretat en sala de còdexs, 
seguretat accés a l'edifici des de l'exterior, i ampliació de gestió 
centralitzada d'instal.lacions per a edifici c/ la Nau 

98 

P.E. 15/00 Instal.lació de material escènic en sala d'usos múltiples en edifici 
del carrer de la Nau 

131 

P.N. 23/00 Recollida d'aigües torrencials dels Instituts d'Investigació del 
Campus de Burjassot (Paterna) 

35 

   918 

Quadre 36 

 

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que 
farem a continuació. 

5.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies; sense 
perjudici del que assenyalem en l'apartat 5.1.3 sobre els expedients 13/00 i 15/00. 

5.1.2 Òrgan de contractació 

En els procediments actua el gerent, per delegació del rector degudament efectuada i 
publicada en el "DOGV"; llevat dels procediments excepcionals de validació, en els 
quals -tal com hem dit- és el rector qui intervé, de forma que en el mateix acte ordena 
l'inici de l'expedient i la formalització del contracte ja executat abans de l'inici. 

5.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Solament l'expedient 02/99 ha sigut adjudicat pel sistema de concurs obert. El 
02/00 i el 23/00, els han adjudicats pel procediment negociat sense publicitat i el 
13/00 i el 15/00, pel procediment excepcional de validació. 
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- En el 02/99 no s'adverteixen deficiències quant a l'observança del deure de 
publicitat en els corresponents butlletins, ni pel que fa a les actuacions de la 
mesa de contractació, a la proposta d'adjudicació i a l'adjudicació del contracte 
per part del gerent. 

- Quant als procediments excepcionals, la Universitat entén que hi escau 
convalidar actuacions per aplicació de l'article 67.1 de la llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
que es refereix a la validació d'actes anul.lables. 

- En els expedients tramitats pel procediment negociat sense publicitat, s'utilitza, 
per al 02/00, la via de l'article 141.b) de la Llei citada, i la del 141.c) per al 
23/00. Entenem que, en el primer cas, no es pot aplicar l'article 141.b (referit a 
raons d'especificitat tècnica, artística o per motius relacionats amb la protecció 
de drets en exclusiva, i que impliquen que l'execució de l'obra solament puga ser 
encomanada a un empresari), ja que la raó que s'hi addueix és la de no tenir dos 
contractistes treballant en un espai reduït -segons que s'indica en l'informe 
tècnic-, i per això consideren necessari fer-ne l'adjudicació a la mateixa empresa 
que ja venia treballant en aqueix lloc. Entenem que tampoc en el segon 
expedient es donen les raons d'imperiosa urgència, resultat d'esdeveniments 
imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables a aquest, i que 
habilitarien l'ús de l'article 141.c. Cal tenir en compte que les adduïdes urgències 
deriven del fet que, el 3 de juliol de 2000, s'emet un informe tècnic que les 
justifica, basat en el fet que la tardor anterior es va produir una recollida 
important d'aigües; mentre que, per altra banda, s'assenyala que escau contractar 
amb la mateixa empresa que ja està treballant en els instituts d'investigació, 
perquè ja en té un coneixement exhaustiu. A més a més, malgrat la urgència que 
hom entén que existeix i que es detecta més de mig any després de produir-se els 
fets que la justifiquen, resulta que les obres no conclouen fins a desembre de 
2000 i que se n'ha aprovat una ampliació del termini d'execució. 

 Per raó del que hem dit en el paràgraf anterior, es considera que els dos 
expedients, calia adjudicar-los per mitjà d'un procediment basat en la publicitat i 
la concurrència. 

5.1.4. Formalització dels contractes 

Tots figuren plasmats en un document administratiu i estan subscrits pel gerent -per 
delegació del rector de la Universitat- i per un representant degudament acreditat del 
contractista. Fins i tot en els denominats procediments excepcionals existeix contracte 
administratiu, subscrit pel gerent, una vegada instruïdes les actuacions que foren 
indegudament omeses al seu moment. Consta que hom ha aportat la documentació 
exigida i, en tot cas, la fiança definitiva. També es trameten, per a la seua publicació en 
els corresponents butlletins, les resolucions d'adjudicació dels contractes, i els anuncis, 
els han pagats els adjudicataris. 
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5.1.5 Execució dels contractes 

No es pot objectar res en relació a aquest aspecte. En els expedients figuren les actes de 
recepció de les obres, les certificacions i els documents comptables. 

5.1.6 Modificació dels contractes 

- Quant a l'expedient 02/99, existeixen dos projectes modificats (exps. 18/00 i 
28/00), als que no cal fer objeccions. 

- Cal fer un comentari addicional en el cas de l'expedient 23/00, que fou adjudicat 
(pel procediment negociat sense publicitat i sol.licitant una única oferta, per 
raons d'urgència) al mateix contractista que estava realitzant una altra obra en els 
mateixos locals. El termini d'execució de l'obra de l'expedient 23/00 era d'un 
mes, comptador a partir de l'acta de comprovació del replantejament, subscrita el 
10 d'agost de 2000. Una vegada acomplit aquest termini i per mitjà d'un escrit 
que -aparentment- no es registra d'entrada, el contractista sol.licita una ampliació 
del termini d'execució, sobre la qual la Unitat de Control Intern efectua 
advertiments, ja que ha sigut sol.licitada fora de termini. El 9 de novembre 
següent, la direcció facultativa de les obres manifesta el seu acord a l'ampliació. 
Malgrat que no està clar si el retard es produeix per motius imputables al 
contractista o a l'Administració, el rector n'efectua la resolució amb data 30 
d'octubre de 2000 (abans, per tant, d'emetre's l'informe de la direcció 
facultativa), i basant-se en l'article 67.1 de la llei 30/1992 (és a dir validant una 
vegada més actuacions anul.lables, la qual cosa estimem criticable, sobretot 
tenint en compte que tals validacions semblen prodigar-se en excés). En cap 
moment no s'observa interés per dilucidar a qui correspon el retard, si al 
contractista o a l'Administració, bé per a imposar les penes que hi poguessen 
escaure, o bé per a dilucidar possibles responsabilitats. Tot això, a més, en una 
obra que hom va estimar d'imperiosa urgència, la qual cosa justificà la petició 
d'una sola oferta. 

5.1.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

D'acord amb el que es preveu en l'article 118 de la citada Llei, la Universitat ha de 
portar un Registre Públic de Contractes, als efectes prevists en el precepte esmentat. 

5.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments vigents en el 2000 ascendien a 1.810 milions de 
pessetes: en foren adjudicats per concurs 418 milions de pessetes, un 23,1% de 
l'adjudicat; 764 milions de pessetes, pel procediment negociat, un 42,2% de l'adjudicat; i 
la resta, per uns altres procediments. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de tres expedients, per un import de 84 milions 
de pessetes, i que signifiquen un 4,6% del total dels contractes vigents en l'exercici. 
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Els expedients analitzats han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

C.P. 48/00 Subministrament, lliurament i instal.lació d'espectrofotòmetres 
destinats a diversos centres i departaments de la Universitat de 
València (convocatòria per a renovació d'instrumental científic) 

10 

P.N. 79/00 Subministrament, lliurament i instal.lació d'un sistema de 
seqüenciació automàtica de ADN, destinat al SCSIE 

48 

P.N. 82/00 Subministrament, lliurament i instal.lació de 123 ordinadors PC 
destinats a diversos centres de la Universitat de València 

26 

   84 

Quadre 37 

 

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que 
fem a continuació. 

5.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives; concretament, en els 
tres casos, existeix un plec de clàusules administratives aprovat pel gerent, per delegació 
del rector, amb l'informe favorable de l'assessoria jurídica. També hi figuren els 
corresponents plecs de condicions tècniques. 

5.2.2 Òrgan de contractació 

En els tres casos actua com a tal el gerent, per delegació del rector; cosa que resulta 
procedent, d'acord amb les delegacions en vigència. 

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

- El 48/00, l'adjudiquen per concurs obert. No es poden fer observacions sobre la 
composició i el funcionament de la mesa de contractació; però sí pel que fa als 
criteris de valoració. En el plec es citen sis criteris, però sense fixar-hi la 
ponderació que a cada un s'atribueix -tal i com es preceptua en l'article 86.2 de la 
Llei de Contractes. Sembla, per tant, com si la valoració de les ofertes es fes 
analitzant-les globalment, encara que tenint-hi en compte els criteris. De fet, en 
l'informe tècnic que serveix a la mesa per a fer la proposta d'adjudicació el 5 de 
setembre de 2000, es valora la qualitat i el servei tècnic, però contrastats sobre la 
base de referències (la qual cosa no sembla una forma objectiva de valorar), ni 
s'hi té en compte cap ponderació dels criteris, ni els examinen de forma 
individualitzada. 
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- Els altres dos subministraments, els adjudiquen pel procediment negociat sense 
publicitat. El 79/00 utilitza aquest sistema emparant-se en l'article 182.b) de la 
LCAP, que es refereix a productes fabricats de manera exclusiva per a fins 
d'experimentació, estudi o desenvolupament, i es sosté en un escrit de 6 de juliol 
de 2000 del director del SCSIE, en el qual s'assenyala que Biosystem ha 
presentat una oferta, que l'equip que ofereix és l'únic que reuneix les 
característiques idònies i que adjunta un certificat d'exclusivitat de l'empresa, on 
es diu que és l'única empresa que distribueix l'equip requerit i l'única que presta 
el servei tècnic. Entenem que el certificat de la mateixa empresa interessada en 
l'adjudicació és insuficient per a justificar la utilització del procediment negociat 
sense publicitat i que l'informe del director tampoc no és suficientment expressiu 
de cara a tal justificació, ja que sembla referir-se al supòsit c), segons el qual el 
subministrament solament pot encomanar-se a un proveïdor. Des d'aquest punt 
de vista, seria recomanable que, si es tracta d'acreditar l'existència d'un únic 
proveïdor, això es faça aportant informes o certificacions d'òrgans o entitats 
alienes a la que contracta i, òbviament, no emesos per l'aspirant a l'adjudicació. 

- El 82/00 s'empara en el supòsit e) del mateix article, ja que es tracta -segons un 
informe de 13 de setembre de 2000 del Servei d'Inversions- d'un lliurament 
complementari que ha de realitzar una empresa a la qual es va adjudicar un 
concurs anterior, i que es compromet a mantenir els mateixos preus. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

Presentada pels adjudicataris la documentació exigida i dipositada la fiança definitiva, 
els contractes es formalitzen per mitjà de document administratiu i apareixen signats per 
un representant de l'empresa i pel gerent. Forma part dels contractes el plec de clàusules 
administratives i el de prescripcions tècniques. 

5.2.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troba la documentació relativa a l'execució del contracte, com ara 
les actes de recepció i els documents comptables. 

5.2.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

Podem reiterar les indicacions ja apuntades en els restants tipus de contractes, pel que fa 
a l'observança del que s'estableix en l'article 118 de la Llei de Contractes. 

5.3 Contractes d'assistència tècnica, serveis i d'altres 

Els contractes vigents en 2000 que foren tramitats per aquests conceptes, ascendiren a 
2.429 milions de pessetes, dels quals 592 milions de pessetes foren adjudicats per 
concurs, 580 milions de pessetes, pel procediment negociat, i 605 milions de pessetes en 
corresponen a pròrrogues; és a dir un 24,4%, un 23,9% i un 24,9% del total adjudicat, 
respectivament. La resta d'aquests contractes correspon a procediments excepcionals, 
amb contractes plurianuals i amb contractes patrimonials. 
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Els expedients examinats han ascendit a 221 milions de pessetes, un 9,1% del total de 
contractes vigents en l'exercici, i han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

C.P. 06/00 Neteja de l'edifici d'investigació del Jardí Botànic 11 

C.P. 16/00 Redacció de projectes arquitectònics i desenvolupament 
d'enginyeria. Lot 3: construcció d'un edifici i de les 
instal.lacions esportives per a fcafe 

108 

P. EXC. 31/00 Honoraris per defensa Universitat en processos d'expropiació 33 

P.N. 32/00 Manteniment edifici investigació Jardí Botànic 9 

P.N. 47/00 Assessorament i defensa jurídica de la Universitat de València 
en matèria d'expropiació forçosa 

60 

   221 

Quadre 38 

 

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que 
comentem a continuació. 

5.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- Existeixen resolucions del gerent que aproven l'expedient i ordenen l'obertura 
del procediment de licitació; llevat del 31/00, en què el rector resol convalidar 
l'absència d'actuacions preparatòries del contracte, autoritza la despesa i ordena 
el pagament de les factures. 

- En l'expedient es troben informes, propostes o memòries justificatives sobre la 
necessitat de portar a efecte la contractació, tot justificant la mancança de 
mitjans propis; llevat del 31/00, que consisteix en la validació d'actes anul.lables, 
la proposta dels quals és elevada al rector per la cap del Servei d'Inversions. 

- En els expedients existeixen informes del cap de la Unitat de Control Intern; 
malgrat que en el 31/00, en què es convaliden actuacions anteriors omeses, 
s'efectuen determinats advertiments. Per mitjà d'aquest expedient, en realitat no 
es tramita un procediment de contractació administrativa, sinó que es convaliden 
actuacions ja realitzades sense suport contractual, i se n'ordena el pagament. En 
el mateix procediment, la direcció del Servei d'Inversions informa sobre 
l'existència de crèdit. 

- Tret de l'expedient 31/00, en els altres existeixen plecs de condicions 
administratives, amb el corresponent informe jurídic favorable. En aquests 
quatre (excepte en el 06/00, en què el plec de característiques tècniques és 
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elaborat pel director del Jardí Botànic), les dites característiques, les estableix el 
gerent. Per part nostra, estimem que les hauria d'elaborar un òrgan o una unitat 
més especialitzada en els qüestions tècniques objecte de la contractació. 

5.3.2 Òrgan de contractació 

Normalment actua com a òrgan de contractació el gerent, per delegació del rector; 
malgrat que en el supòsit de validació de les actuacions anul.lables, és aquest últim 
òrgan qui intervé. 

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Els expedients 06/00 i 16/00 són adjudicats per mitjà de concurs públic obert; el 
32/00 i el 47/00, per procediment negociat sense publicitat, i el 31/00, per 
validació d'actuacions omeses. 

- En relació als procediments resolts per mitjà de concurs, s'ha de fer constar que 
hi ha una mesa de contractació, que es reuneix conformement a les previsions 
del plec i sense incidències. Això no obstant, en aquests dos expedients cal 
destacar que els criteris de valoració de les ofertes no apareixen ponderats i que 
en el 06/00 fins i tot es difereix la valoració de les ofertes al que s'assenyalarà en 
un informe tècnic posterior, per a l'elaboració del qual no hi criteris definits. 

- El 32/00 s'adjudica per mitjà de procediment negociat sense publicitat, a 
l'empara de l'article 211.b) de la Llei de Contractes; és a dir quan per raons 
tècniques relacionades amb la protecció de drets exclusius solament puga 
encomanar-se l'objecte del contracte a un únic empresari. Tanmateix, en la 
resolució del gerent, de 5 de juny de 2000, s'assenyala que contracten 
l'adjudicatari perquè es tracta de l'empresa de serveis de la mateixa constructora 
adjudicatària d'una obra en el mateix lloc; cosa que no sembla motiu suficient 
per a no fer ús de la publicitat i la concurrència. 

- L'expedient 47/00 s'adjudica per procediment negociat sense publicitat; en la 
resolució d'inici de l'expedient, de 19 de juliol de 2000, el gerent hi addueix que 
escau aquest sistema perquè l'expedient deriva d'actuacions d'un contracte 
anterior, subscrit amb el mateix lletrat el 16 de juny de 1997. Aquest contracte, 
que ja va ser adjudicat pel procediment negociat sense publicitat per un import 
de 1.997 milers de pessetes, es referia a una assistència únicament en "via 
administrativa", en matèria jurídica d'urbanisme i expropiació. Això no obstant, 
en la clàusula tercera es preveia que, en el supòsit que els procediments 
d'expropiació fossen objecte de posterior demanda davant dels tribunals de 
justícia, es contractaria el mateix adjudicatari, "i en aqueix cas s'estarà al que 
dispose la normativa de contractació administrativa". Aquest últim incís és 
essencial i ineludible, ja que, tractant-se de contractacions posteriors, aquestes 
hauran d'efectuar-se d'acord amb la legislació de contractes. Cal tenir en compte 
que varia l'objecte de la contractació ("via administrativa" en un cas i "via 
jurisdiccional" després) i també el preu. Aquest, que era en el contracte inicial de 
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menys de 2 milions de pessetes, passa a ser en el contracte 47/00 de 60 milions 
de pessetes en tres anys, als quals caldria afegir prop de 40 milions de pessetes 
més pel 31/00, adjudicat per validació d'actuacions omeses al mateix adjudicatari 
i pel mateix objecte. És evident la desproporció entre el contracte inicial, 
adjudicat sense publicitat, i el resultat final, una vegada afegits els procediments 
que diuen que deriven d'aquell. Per això, es considera que aquests dos 
contractes, el 47/00 i el 31/00, els havien d'haver adjudicats -en atenció a la 
"normativa de contractació administrativa"- per concurs obert, tal i com 
estableix el corresponent precepte de la LCAP, relatiu a l'adjudicació d'aquest 
tipus de contractes. 

 I encara, en el cas del 31/00, tampoc no hi hagué cap adjudicació en forma, 
perquè s'hi convaliden tràmits que foren omesos; de manera que ni tan sols hi 
hagué lloc a dilucidar si es tractava d'una presumpta contractació derivada del 
contracte de 16 de juny de 1997. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

- Els contractes es formalitzen per mitjà de document administratiu i apareixen 
signats per un apoderat i pel gerent. En els contractes es fa al.lusió als plecs 
administratius i de condicions tècniques. Això no obstant, en el tan repetit 
expedient 31/00 no consta l'existència de contracte; encara que sí que s'hi troba 
una resolució del rector ordenant el pagament de factures. 

- Consta que, abans de la subscripció dels contractes, l'adjudicatari acredita el 
lliurament de la documentació exigida en el plec. Tanmateix, això no és així en 
els expedients 47/00 i 31/00, adjudicats al mateix professional; no consta que 
estiga al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ni si està 
donat d'alta i al corrent en el pagament del IAE, ni que dispose d'una 
organització amb elements materials i personals afectats de manera permanent i 
relacionats amb el contracte... 

 Tampoc no consta en aqueixos dos expedients la declaració responsable 
assenyalada en l'article 80 de la LCAP (art. 79 del text refós de 16 de juny de 
2000), relativa al fet que l'empresari no pot estar sotmés a cap prohibició de 
contractar, segons el que es disposa en els articles 15 a 20 de la dita Llei. Això és 
important, perquè el citat article 20, apartat e), prohibeix contractar quan hom 
incórrega en algun dels supòsits de la llei 53/1984, d'Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. L'article 12.1 d'aquesta 
norma preceptua que el dit personal no pot exercir càrrecs de cap ordre en 
empreses o societats concessionàries o contractistes. En aquests casos, sí que 
consta que el contractista individual forma part del personal al servei de la 
Universitat i que per aquesta raó va percebre durant l'exercici auditat 2.867 
milers de pessetes. En conseqüència, es considera que no podia fer contractes 
amb la Universitat; cosa que, d'altra banda, es reflecteix amb claredat en la 
clàusula 3.5 del plec de condicions de l'expedient 31/00, en la qual s'indica que 
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cap funcionari de la Universitat no pot figurar en la plantilla de l'empresa de 
serveis, ni ser-ne propietari o directiu. 

5.3.5 Execució dels contractes 

Llevat dels citats expedients 31/00 i 47/00, on es troben determinades minutes 
d'honoraris del professional adjudicatari (encara que no hi ha cap informe que acredite 
que s'ajusten al que s'ha contractat), en els altres no figura documentació relativa a 
l'execució del contracte. 

5.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

En el contracte 31/00 hi ha una proposta de modificació: s'hi proposa que l'anualitat de 
l'exercici de 2000, que era de 20.000 milers de pessetes, passe a ser de 30.368 milers de 
pessetes, que és la quantitat per la qual realment s'han reconegut obligacions en 
l'exercici. La cap de la Unitat de Control Intern hi emet un informe disconforme el 15 de 
gener de 2001, perquè entén que es tracta d'un reajust d'anualitats que calia haver 
fiscalitzat abans de finalitzar l'exercici de 2000. 

5.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

D'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la mateixa Llei, ha d'existir un Registre 
Públic de Contractes, als efectes prevists en la dita norma. 
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

6.1 Normativa aplicable 

L'article 11 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, 
estableix que "els departaments i els instituts universitaris, i el seu professorat per mitjà 
d'aquests, podran contractar amb entitats públiques i privades, o amb persones físiques, 
la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic; així com el 
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats establiran el 
procediment per a autoritzar els dits contractes i els criteris per a afectar els béns i 
ingressos obtinguts. 

L'article 45.1 de la citada llei orgànica, determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics 
o artístics a què al.ludeix el ja esmentat article 11, d'acord amb les normes bàsiques que 
s'hi establisquen de forma reglamentària. 

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret 
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa el ja esmentat article 45.1 de la llei 
orgànica de Reforma Universitària. 

Als contractes i convenis d'investigació es refereixen els articles 225 a 228 dels Estatuts 
de la Universitat de València. Al seu torn, la Junta de Govern de la Universitat aprovà, 
el 19 de febrer de 1987, el reglament per a la contractació de treballs de caràcter 
científic, tècnic i artístic o per a la realització de cursos d'especialització. No obstant 
això, a la vista dels contractes analitzats, cal estimar aplicables unes altres normes, com 
ara la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el decret 
20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre de Convenis 
i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que subscriga la Generalitat 
Valenciana. 

6.2 Expedients seleccionats 

D'un total de 442 expedients, els ingressos dels quals s'eleven a 2.439 milions de 
pessetes, n'hem seleccionats deu per a la revisió, per un import de 274 milions de 
pessetes, un 11,4% del total d'ingressos. 
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Núm. conveni 

Europeus 
 

Títol 
 

Import 

949/1157 Partnerships for rural integrated development in Europe (PRIDE) 26 
  

Núm. conveni 
Nacionals 

 
Títol 

 
Import 

1382/1488 Desenvolupament i implementació de certes activitats d'un centre 
d'aplicació del satèlit Eumetsat sobre l'anàlisi de la superfície terrestre 

27 

1312/1433 Efectes de Z15370A (un inhibidor PDE4 de segona generació) sobre 
models experimentals "in vitro" i "in vivo" rellevants en malalties 
alèrgiques i asma 

17 

1323/1444 Identificació de les àrees d'especial interés per a la conservació dels 
cetacis en el Mediterrani espanyol 

41 

1417/1517 Fixar les línies específiques de col.laboració entre el IEI i la DGAPP, 
de cara a la realització conjunta d'activitats d'investigació en les àrees 
que es relacionen en la memòria 

21 

1410/1510 Direcció i assessorament científic tècnic en els treballs d'investigació 
i desenvolupament que GH Electrotermia, S.A. porta a efecte a través 
del seu departament I+D 

18 

1661/1711 Estudi per al desenvolupament d'un CD interactiu per a la formació 
de conductors de ciclomotor 

14 

1611/1005 Estudi d'investigació de l'epidemiologia molecular del virus de 
l'hepatitis C 

60 

1572/1640 Land irrigation support service (LISSE) 22 

1722/1760 Economia i desenvolupament sostenible en l'arc mediterrani: estudi 
de l'impacte socioeconòmico de les alternatives davant el dèficit de 
recursos hídrics 

28 

  248 

Quadre 39 

 

Entre els expedients analitzats, es constata l'existència de diversos tipus de negocis 
jurídics: 

a) Contracte associat (949/1157), subscrit amb una entitat 
(Cheltemham&Gloucester) que tenia concertat un contracte amb la Comunitat 
Europea, per al desenvolupament de treballs que aquella s'havia compromés a 
realitzar per encàrrec d'aquesta. 

b) Convenis de col.laboració amb altres entitats públiques (1323/1444, 1417/1517, 
1611/1005 i 1722/1760), emparats en la normativa general aplicable als convenis 
administratius de col.laboració, encara que tenint per objecte una activitat 
investigadora que havia de realitzar la Universitat. 
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c) Convenis d'investigació (1312/1433, 1410/1510 i 1661/1711), subscrits a 
l'empara del mencionat reial decret 1.930/1984, i conformement al també citat 
Reglament de 19 de febrer de 1987 de la Junta de Govern de la Universitat. 

d) Convenis de col.laboració subscrits amb entitats públiques estrangeres 
(1382/1488 i 1572/1640), per a la realització de treballs de caràcter científic. 

En tots els casos, l'activitat que havia de realitzar la Universitat, i per la qual ha de 
percebre una contraprestació, té un caràcter científic o tècnic; encara que en uns supòsits 
es tracta de contractes que regula el reglament universitari de 19 de febrer de 1987 (que 
desenvolupa els articles 225 a 228 dels Estatuts de la Universitat), i en uns altres casos 
es tracta de figures de col.laboració interadministrativa sotmeses bàsicament a una altra 
normativa. 

6.2.1 Òrgan competent i procediment 

Tots els convenis examinats han sigut subscrits pel rector, acomplint així el que es 
disposa en la normativa vigent. 

En cap cas no hi ha informe jurídic emés per l'Assessoria Jurídica de la Universitat. 
Malgrat que tals informes no són preceptius, si més no a la vista de les funcions que a la 
dita unitat consultiva atribueix l'article 240 dels Estatuts, cal convenir que resultarien 
necessaris. 

Ha millorat sensiblement la documentació aportada, respecte d'exercicis anteriors; 
malgrat que encara no podem obtenir conclusions precises sobre la totalitat del 
procediment seguit. A més d'una còpia dels exemplars definitius dels contractes, hem 
comptat amb els respectius documents de càlcul de distribució de les despeses, emesos 
per l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI), a pesar de no portar 
data ni signatura. També consta l'anunci establit en l'article 225.5 dels Estatuts de la 
Universitat, la comunicació al rector estipulada en l'article 9 del tan citat Reglament 
universitari, la tramesa per a la inscripció en el Registre General de Convenis i 
Contractes de la Universitat i, normalment, una memòria dels treballs que s'han de 
realitzar i la relació del personal investigador. 

Es recomana completar els expedients administratius incloent-hi tots els antecedents, 
memòries, informes, propostes, acords de departament, esborranys del contracte i un 
exemplar d'aquest després de ser subscrit; així com els documents referits a la seua 
execució i liquidació. Estimem que els originals de tota aquesta documentació, o si més 
no una còpia contrastada, haurien de ser en els corresponents serveis centrals de la 
Universitat, on, aparentment, solament en compten amb una part. D'altra banda, no hi ha 
constatació que els òrgans de control intern intervinguen en aquest tipus de contractes; 
la qual cosa sembla preceptiva, ja que s'hi generen ingressos i despeses per a la 
Universitat. 

Es recomana, amb caràcter general, que conste en tots els expedients l'acceptació 
expressa per part dels investigadors que hi intervenen, així com del judici sobre les 
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repercussions que l'execució comportarà en les activitats de les persones que hi 
participen; coses que estimem necessàries en tot aquest tipus de contractes. 

Quant al contracte subscrit per virtut d'accions promogudes per la Comunitat Europea, 
entenem que aquest no encaixa en les previsions de l'article 11 de la Llei de Reforma 
Universitària ni de la normativa que el desenvolupa. És per això que sembla procedent 
suggerir la conveniència de dictar normes que regulen aquest tipus tan específic de 
contractes, o -en últim cas- d'adaptar a tals contractes l'ordenació que regeix per a la 
Universitat de València en matèria de convenis d'investigació. 

6.2.2 Formalització dels contractes 

Podem destacar el fet que, en el contracte que es refereix a un projecte de la Comunitat 
Europea, els documents que hi figuren -llevat del relatiu al càlcul de distribució, que 
està escrit en castellà- estan redactats en anglés. Igual ocorre amb el 1572/1640. Això 
contravé el que es disposa en l'article 6 dels Estatuts de la Universitat, on s'assenyala 
que "són llengües oficials de la Universitat de València les reconegudes com oficials en 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana" i que "les llengües oficials a la 
Universitat de València són vehicle d'expressió normal de qualsevol òrgan universitari 
de govern i de representació; així com de la docència i de les activitats acadèmiques, 
administratives i culturals" . És evident, doncs, que la Universitat no pot subscriure 
contractes en llengües distintes de les oficials determinades en els seus Estatuts; i si ho 
fa, almenys hauria de formalitzar-los també en alguna de les dites llengües, o si més no 
fer que en conste una traducció certificada. D'altra banda, la redacció exclusiva de 
contractes i documents connexos en llengües estrangeres, implica una dificultat des de 
la perspectiva dels òrgans de decisió, administratius o de control que han d'intervenir al 
llarg de la instrucció del procediment. 

L'esmentat contracte associat es regeix per la legislació britànica. En la resta de 
contractes regeix normalment l'ordenament espanyol (tret del 1382/1488, per al qual 
regeix el que s'estableix en la Convenció d'EUTMETSAT), i cal entendre que la majoria 
dels possibles conflictes serien resolts per la jurisdicció contenciosoadministrativa, si 
més no en els convenis d'investigació. No obstant això, en algun es preveu la solució 
arbitral (1312/1433 i 1572/1640); cosa que sembla congruent, si partim de la idea que es 
tracta de negocis privats. En línies generals, no cap presentar objeccions pel que fa a la 
normativa aplicable i al règim previst per a la resolució dels conflictes. 

6.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en els contractes, no es dedueix que hom haja 
sobrepassat els límits quantitatius establits en l'article 5.1.a) del reial decret 1.930/1984, 
de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 25 
d'agost, de Reforma Universitària, quant als percentatges de la quantitat contractada 
percebuts per cada un dels professors que hi intervenen. 

En relació als límits quantitatius establits en l'article 5.1.b) de la mateixa norma, referits 
a les quantitats que han de percebre anualment els professors universitaris per la 
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participació en contractacions, hem recaptat dades de la Universitat sobre els contractes 
examinats, i el gerent ha certificat el 21 de maig de 2001 que en cap cas no s'han 
sobrepassat els límits. 

6.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

Tal i com hem assenyalat ja, entre la documentació lliurada no figura cap dada sobre el 
control dels ingressos i les despeses derivats dels contractes; tret del càlcul de 
distribució de despeses de l'OTRI, que és un simple resum. Reiterem que hi és 
preceptiva l'existència de fiscalització interna. 

6.2.5 Liquidació dels contractes 

Com que no comptem amb dades relatives als ingressos i les despeses produïts, no 
podem fer indicacions sobre la liquidació. 
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