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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat Politècnica de València (d’ara endavant 
Universitat) han sigut retuts d’acord amb la normativa aplicable 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 dut a terme d’acord amb les normes 
d’auditoria generalment acceptades i complint 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 que contracta. En aquest sentit i a fi 
d’evitar duplicitats en el control de les universitats, s’ha considerat necessari 
racionalitzar les proves i procediments d’auditoria realitzats pels equips de fiscalització 
d’aquesta Sindicatura. Per això s’ha incidit en aquells aspectes no considerats 
parcialment o total per les auditories realitzades per la IGGV, i s’han usat aquelles 
conclusions que s’han considerat procedents. Sí que s’ha realitzat una fiscalització 
especial als contractes i convenis d’investigació, que han sigut analitzats pel servei 
jurídic d’aquesta Sindicatura de Comptes. 

1.2 Conclusions i recomanacions  

1.2.1 Conclusions referents als estats comptables i l’execució dels pressupost 

- Els estats comptables presenten, en general, la informació d’acord amb els 
principis i normes aplicables, sense perjudici de les observacions efectuades en 
els apartats 2.1.2, 2.2.2, 2.2.5 i 2.4. 

- La liquidació del pressupost per a l’exercici de 2000 va ser tramesa a la 
Conselleria de Cultura i Educació el 24 de maig de 2001, quan hauria d’haver-se 
tramés abans del 30 d’abril de 2001, tal com determina l’article 15.6 de la llei 
12/2000, de 28 de desembre. 

- En l’apartat 2.1.2 es recullen les incidències detectades en els expedients de 
modificació de crèdits, referents a l’absència de la publicació de les normes de 
delegació per a l’aprovació de les modificacions pressupostàries. 

- El grau d’execució del pressupost de despeses ha sigut del 71,1% i el del 
compliment del 91,2%. 

- Pel que fa al pressupost d’ingressos, el grau d’execució va ser del 92,6%, mentre 
que el de compliment va ser del 81,1%. 

1.2.2 Conclusions referents al compliment de legalitat i d’altres qüestions  

- En general la gestió dels expedients de contractació i dels convenis 
d’investigació ha estat d’acord amb la normativa legal, sense perjudici de les 
observacions que figuren en els apartats 5 i 6 d’aquest informe. 

- Ha d’exigir-se la justificació dels pagaments efectuats  amb el caràcter de per 
justificar en el termini fixat per les normes d’execució del pressupost. 
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1.2.3 Recomanacions  

- Tal i com es comenta en l’apartat 5.1.1 no es considera adequada la confluència 
de les funcions de gestió i intervenció en la mateixa unitat administrativa, cosa 
que constitueix una falta de segregació de funcions que, en principi, són 
incompatibles. 
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2. ANÀLISIS DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

2.1 Pressupost inicial i modificacions  

2.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2000 va ser aprovat pel Consell Social en data 23 de 
desembre de 1999 per un import de 28.390 milions de pessetes, cosa que representa un 
augment respecte de l’anterior del 5,7%. 

En el quadre 1 es mostra, en milions de pessetes, l’evolució interanual i les variacions 
per capítols del pressupost inicialment aprovat per als exercicis de 1999 i 2000. 

 

Pressupost inicial Variació pressupost   

CAPÍTOLS 1999 2000 00/99 

III Taxes i altres ingressos 5.997 6.160 163 2,7% 

IV Transferències corrents 12.953 16.432 3.479 26,9% 

V Ingressos patrimonials  35 50 15 42,9% 

VII Transferències de capital 1.966 1.680 (286) (14,5%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 5.900 4.068 (1.832) (31,1%) 

TOTAL INGRESSOS 26.851 28.390 1.539 5,7% 

I Despeses de personal 11.198 12.608 1.410 12,6% 

II Despeses de funcionament 2.702 3.625 923 34,2% 

III Despeses financeres 967 1.225 258 26,7% 

IV Transferències corrents 420 512 92 21,9% 

VI Inversions reals  11.547 10.420 (1.127) (9,8%) 

VII Transferències de capital 17 0 (17) (100,0%) 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

TOTAL DESPESES 26.851 28.390 1.539 5,7% 

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”, amb un 
increment de 3.479 milions de pessetes del capítol IV que queda compensat en part amb 
una disminució de 1.832 milions de pessetes en el capítol IX. 

En el pressupost de despeses, destaca el capítol I, “Despeses de personal” i el capítol II, 
“Despeses de funcionament”, amb un increment respectivament de 1.410 i 923 milions 
de pessetes que es compensa en part amb una disminució en el capítol VI, “Inversions 
reals” de 1.127 milions de pessetes, si bé cal tenir en compte que en el moment 
d’elaborar el pressupost es desconeixien les inversions per realitzar. 
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2.1.2 Modificacions pressupostàries 

En l’exercici de 2000 les modificacions pressupostàries netes han pujat a 15.968 milions 
de pessetes, cosa que representa un augment del 56,2% en relació al pressupost inicial. 
El pressupost definitiu s’ha elevat a 44.358 milions de pessetes. 

En el quadre 2 figuren, en milions de pessetes, les modificacions pressupostàries de 
2000, per capítols d’ingressos i de despeses i les variacions percentuals. 

 

CAPÍTOLS 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 

definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial 

III Taxes i altres ingressos 6.160 388 6.548 6,3% 

IV Transferències corrents 
16.432 38 16.470 0,2% 

V Ingressos patrimonials  
50 0 50 0,0% 

VII Transferències de capital 
1.680 504 2.184 30,0% 

VIII Actius financers 
0 10.078 10.078 - 

IX Passius financers 
4.068 4.960 9.028 121,9% 

 TOTAL INGRESSOS 28.390 15.968 44.358 56,2% 

I Despeses de personal 12.608 248 12.856 2,0% 

II
Despeses de funcionament 

3.625 96 3.721 2,6% 

III
Despeses financeres 

1.225 0 1.225 0,0% 

IV
Transferències corrents 

512 88 600 17,2% 

VI
Inversions reals  

10.420 12.896 23.316 123,8% 

VII
Transferències de capital 

0 26 26 - 

VIII
Actius financers 

0 0 0 - 

IX
Passius financers 

0 2.614 2.614 - 

TOTAL DESPESES 28.390 15.968 44.358 56,2% 

Quadre 2 

Cal destacar que l’estat de modificacions facilitat sols figura classificat des del punt de 
vista orgànic i no per conceptes, cosa que ha representat una limitació a l’abast en les 
comprovacions que havíem de realitzar. 

En l’estat d’ingressos, destaquen les modificacions del capítol VIII, “Actius financers” i 
del capítol IX, “Passius financers”. En l’estat de despeses és el capítol VI, “Inversions 
reals” el que experimenta el major increment seguit del capítol IX, “Passius financers”. 

En la revisió efectuada d’alguns expedients de modificacions pressupostàries s’ha posat 
de manifest que alguns van ser aprovats a l’empara del que assenyala la norma 2.4 i que 
l’expedient T/0160/00 va ser aprovat a l’empara de la norma 7.3 de funcionament del 
pressupost que permet al rector aprovar aquestes modificacions. Tanmateix, aquestes 
normes no han sigut publicades, tal i com exigeix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
per tractar-se d’una delegació de competències. 
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2.2 Execució de l‘estat de despeses 

Tal i com recull el quadre 3, les obligacions reconegudes pujaren a 31.546 milions de 
pessetes, cosa que representa un grau d’execució del 71,1%. El grau de compliment ha 
sigut del 91,2%. 

 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
líquids  

Obligacions 
pds. Pagam. 

Grau 
d’execució 

Grau de 
compliment 

I Despeses de personal 12.856 12.851 12.583 268 100,0% 97,9%

II Despeses de funcionam. 3.721 3.418 3.201 217 91,9% 93,7%

III Despeses financeres 1.225 1.108 1.081 27 90,4% 97,6%

IV Transferències corrents 600 557 553 4 92,8% 99,3%

VI Inversions reals  23.316 10.972 8.730 2.242 47,1% 79,6%

VII Transferències de capital 26 26 14 12 100,0% 53,8%

VIII Actius financers 0 0 0 0 - -

IX Passius financers 2.614 2.614 2.614 0 100,0% 100,0%

TOTAL 44.358 31.546 28.776 2.770 71,1% 91,2%

Quadre 3 
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2.2.1 Despeses de personal 

La previsió definitiva del capítol I, “Despeses de personal”, va pujar a 12.856 milions 
de pessetes, havent-se reconegut obligacions per un import de 12.851 milions de 
pessetes, cosa que representa un grau d’execució del 100,0%. Els pagaments líquids han 
pujat a 12.583 milions de pessetes que implica un grau de compliment del 97,9%. 

En el quadre següent es mostra per articles pressupostaris i en milions de pessetes, 
l’evolució de les obligacions reconegudes entre 1999 i 2000: 

 

Concepte 1999 2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris funcionaris  10.104 11.393 1.289 12,8% 

Cotitzacions socials  1.307 1.458 151 11,6% 

TOTAL 11.411 12.851 1.440 12,6% 

Quadre 4 

En el quadre següent es recullen les obligacions reconegudes en l’article 11 en els 
exercici de 1999 i 2000 per conceptes pressupostaris així com la seua variació 
interanual, en milions de pessetes: 

 
Increment  Increment 

Concepte 1999 2000 
absolut relatiu 

113 Funcionaris  7.289 8.540 1.251 17,2% 

114 Laboral fix 1.086 952 (134) (12,3%) 

115/116 Laboral temporal i altre personal 1.729 1.901 172 9,9% 

TOTAL 10.104 11.393 1.289 12,8% 

Quadre 5 

L’increment de les obligacions reconegudes per sous i salaris respecte a l’exercici 
anterior és del 12,8%, tal com mostra el quadre 5 i ve explicat pels motius els següents 
motius: 

1. Un augment de les retribucions d’un 2,0%. 

2. Un increment net de la plantilla durant el 2000 d’un 5,7%, sent l’increment més 
important el produït en personal docent de professors titulars d’escola 
universitària, un 30,9%, és a dir, 210 persones, tal com mostra el quadre 6. 

3. Un augment del complement específic per import de 1.878 pessetes mensuals i 
una paga de productivitat implantada en l’exercici de 2000. 

En el quadre 6 es recull el detall del personal al servei de la Universitat a 31 de 
desembre de 1999 i 2000: 
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PERSONAL Total a 
31/12/99 

Total a 
31/12/00 

Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Personal docent i d’investigació     

Funcionari: 1.458 1.613 155 10,6% 

Catedràtic d’universitat 237 239 2 0,8% 

Catedràtic d’Escola Universitària 68 65 (3) (4,4%) 

Professor titular d’universitat 446 415 (31) (7,0%) 

Professor titular d’Escola Universitària 679 889 210 30,9% 

D’altres: Mestres taller 28 5 (23) (82,1%) 

Contractat: 790 774 (16) (2,0%) 

Professor emèrit 19 21 2 10,5% 

Professor associat 623 647 24 3,9% 

Ajudant 140 98 (42) (30,0%) 

Visitant 8 8 0 0,0% 

TOTAL P.D.I. 2.248 2.387 139 6,2% 

Personal administració i serveis:     

Funcionari 812 851 39 4,8% 

Laboral 233 242 9 3,9% 

TOTAL P.A.S. 1.045 1.093 48 4,6% 

TOTAL PERSONAL 3.293 3.480 187 5,7% 

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 a l’epígraf “Despeses de personal” del compte de resultats. 

2.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II, “Despeses de funcionament”, va pujar a 3.721 
milions de pessetes, i s’han reconegut obligacions per un import de 3.418 milions de 
pessetes, que representen un grau d’execució del 91,9%. Els pagaments líquids han 
pujat a 3.201 milions de pessetes, que representa un grau de compliment del 93,7%. 

El quadre 7 recull, en milions de pessetes, i per conceptes pressupostaris, les 
obligacions reconegudes en el capítol II, “Despeses de funcionament”, durant els 
exercicis de 1999 i 2000. 
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Concepte 1999 2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 
Tributs 2 25 23 1.150,0% 

Arrendament de béns 34 41 7 20,6% 

Reparació i conservació de béns 220 308 88 40,0% 

Subministraments 543 529 (14) (2,6%) 

Transports i comunicacions 204 217 13 6,4% 

Treballs realitzats per altres empreses 929 1.024 95 10,2% 

Primes d’assegurances 46 82 36 78,3% 

Material d’oficina 496 508 12 2,4% 

Despeses diverses  338 384 46 13,6% 

Dietes, locomoció i trasllats 217 213 (4) (1,8%) 

D’altres indemnitzacions 74 87 13 17,6% 

TOTAL 3.103 3.418 315 10,2% 

Quadre 7 

Les obligacions reconegudes del capítol II augmentaren un 10,2% en relació a les de 
l’exercici 1999, enfront de l’increment del 12,3% experimentat en l’exercici de 1999 
respecte a 1998. 

Per a la gestió de les despeses menors la Universitat utilitza els següents procediments: 
caixa fixa, despeses per justificar i avançaments de fons per justificar. 

De la revisió limitada d’alguns documents relatius a les 39 caixes fixes i dels 
denominats avançaments de fons per justificar corresponents a 6 habilitats d’un total de 
132, destaca el següent: 

a) La imputació temporal de la despesa no és sempre l’adequada. S’han trobat 
liquidacions que incorporen despeses de l’exercici anterior i que per resolució 
del Rector s’incorporen al pressupost de l’exercici següent. L’import d’aquestes 
despeses, que són imputats de forma incorrecta, és difícil d’estimar atés l’elevat 
nombre d’habilitats i liquidacions que caldria revisar. 

b) En la mostra revisada, de forma bastant habitual,  no s’acompleix amb el que 
estableixen les normes d’execució del pressupost, en les quals s’estableix que les 
despeses haurien de justificar-se en el termini de tres mesos des de la seua 
realització. Així, s’han detectat dos pagaments per justificar els imports dels 
quals pugen a 1.240 milers de pessetes, que provenen de l’exercici de 1999 i que 
a la data de juny de 2001 estan pendents de justificar, així com d’altres 
pagaments per justificar de 922 milers de pessetes que provenen de pagaments 
efectuats entre gener i setembre de 2000, sense que en juny de 2001 s’hagen 
justificat. 

En l’informe d’auditoria corresponent als comptes de 2000 de la IGGV, s’assenyala que 
s’han detectat obligacions contretes i no registrades per un import de 232 milions de 
pessetes, que corresponen a despeses corrents en béns i serveis, cosa que comporta que 
el resultat pressupostari està sobrevalorat en aquesta quantitat. 
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Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes incloses les imputades en 
aquest capítol, figuren en els apartats 5 i 6 d’aquest informe. 

2.2.3 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III “Despeses financeres”, va pujar a 1.225 milions de 
pessetes, i s’han reconegut obligacions per un import de 1.108 milions de pessetes, cosa 
que representa un grau d’execució del 90,4%. Els pagaments líquids són de 1.081 
milions de pessetes, cosa que implica un grau de compliment del 97,6%. 

La composició a 31 de desembre de 2000, en milions de pessetes, és la següent: 

 

Concepte Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos d’obligacions i bons 1.011 1.011 

Interessos de préstecs  i acomptes  88 70 

Interessos de demora 9 - 

TOTAL 1.108 1.081 

Quadre 8 

2.2.4 Transferències corrents 

Com en l’exercici anterior, el capítol IV, “Transferències corrents”, és poc significatiu 
en relació al total de l’estat de despeses. En aquest sentit, la previsió definitiva del 
capítol va pujar a 600 milions de pessetes, i es van reconèixer obligacions per un import 
de 557 milions de pessetes, cosa que comporta un grau d’execució del 92,8%. Els 
pagaments líquids han pujat a 553 milions de pessetes, que representen un grau de 
compliment de 99,3%. 

2.2.5 Inversions reals 

El capítol VI, “Inversions reals” és el capítol més rellevant de l’estat de despeses. La 
previsió definitiva del capítol va ser de 23.316 milions de pessetes, havent-se reconegut 
obligacions per import de 10.972 milions de pessetes, cosa que implica un grau 
d’execució del 47,1%. Els pagaments líquids s’han elevat a 8.730 milions de pessetes, 
amb un grau de compliment del 79,6%. 

L’execució del capítol VI, “Inversions reals”, ha estat condicionada per l’aprovació 
d’inversions per a l’exercici de 2000 pel Govern Valencià, el 22 de desembre d’aqueix 
exercici. 

En el quadre 9 figura el detall de les obligacions reconegudes del capítol VI, “Inversions 
reals”, en milions de pessetes: 
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Concepte 1999 2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 
Terrenys i béns naturals  860 314 (546) (63,5%) 

Edificis i d’altres construccions 4.681 3.347 (1.334)  (28,5%) 

Maquinària, inst., utillatge i mat. transp. - - - 0,0% 

Mobiliari i estris  416 496 80  19,2% 

Equips per al procés d’informació 704 581 (123) (17,5%) 

Béns destinats a l’ús públic 1.288 1.463 175  13,6% 

D’altre immobilitzat mat. i immaterial 172 273 101  58,7% 

Investigació, estudis i proj. en curs 3.945 4.498 553  14,0% 

TOTAL 12.066 10.972 (1.094) (9,1%)

Quadre 9 

Les obligacions reconegudes en l’exercici anterior van pujar a 12.066 milions de 
pessetes, cosa que representa que en l’exercici de 2000 han minvat en 1.094 milions de 
pessetes, és a dir, un 9,1%. 

El 30 de març de 1995, la Generalitat Valenciana i la Universitat van firmar l’”Acord 
per al desenvolupament del pla d’inversions en el període 1995-2001”. En aquest acord, 
la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar inversions per un valor 
màxim de 16.500 milions de pessetes, al llarg del període citat de 7 anys. 

El 18 de juliol de 1997, la Universitat i la Generalitat Valenciana van subscriure un 
conveni de col.laboració per al finançament de les inversions compreses en l’acord citat. 
En el dit conveni, la Generalitat Valenciana va autoritzar la realització per part de la 
Universitat d’una emissió d’obligacions i la concertació amb el Banc Europeu 
d’Inversions d’una línia de préstecs, així com la celebració de diversos contractes 
complementaris. La Generalitat Valenciana s’obligava incondicionalment a transferir a 
la Universitat les quantitats necessàries perquè fes front a les obligacions derivades de 
l’operació. En 1998 es va realitzar una segona emissió d’obligacions prevista en l’acord 
de col.laboració signat el 18 de juliol de 1997 entre la Generalitat Valenciana i la 
Universitat sobre el règim de disposició de fons procedents del finançament, així com 
en el contracte de manament d’emissió d’obligacions formalitzat en aquesta mateixa 
data i actualitzat el 2 de març de 1998. 

Per resolució del dia 12 d’abril de 2000, la Direcció General d’Ensenyaments 
Universitaris i Investigació, va autoritzar la reprogramació dels projectes d’inversió de 
l’anualitat de 2000, corresponent al I pla de finançament, a 808 milions de pessetes. 

En data de 23 de març de 1999, el Govern Valencià aprova noves inversions per a les 
universitats públiques, i es signa un nou conveni de col.laboració entre la Generalitat 
Valenciana i la Universitat. 

En l’acord de 23 de març i tal com s’hi reconeix, el procés de negociació per a la posada 
en marxa del II pla de finançament d’infraestructures de les universitats, només 
considera l’aprovació de les inversions que s’han de realitzar en l’exercici de 1999, per 
un import màxim de 4.500 milions de pessetes i per les següents noves inversions. 
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Posteriorment per resolució de 23 d’octubre de 2000 de la Direcció General 
d’Ensenyaments Universitaris i Investigació, s’autoritza la reprogramació per a 
l’exercici de 2000 per un import màxim de 2.794 milions de pessetes. 

En data 22 de desembre de 2000, el Govern Valencià acorda aprovar noves inversions 
d’infraestructura i equipament perquè les execute la Universitat per un import total 
màxim de 3.681 milions de pessetes. Aquesta inversió juntament amb la que s’aprova 
en l’acord del Govern Valencià de 23 de març de 1999 es computarà a compte de la 
inversió total que li corresponga a aquesta Universitat en el II pla d’inversions. 

El detall de les anualitats de l’exercici de 2000 corresponents als dos plans de 
finançament és el següent en milions de pessetes: 

 
Projecte  I Pla de 

finançament  
II Pla de 

finançament 
Total 

COND. I SEGURETAT COMPLEX POLITÈCNIC 1975 0 5.184 5.184 

EDIFICIS I SERVEIS EN FASE V 0 610 610 

REPOSICIÓ I MANTENIMENT 116 0 116 

EDIFICIS ETSII I BBAA 133 0 133 

ALCOI, ORIOLA, GANDIA 559 0 559 

PROJECTES I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 0 681 681 

TOTAL 808 6.475 7.283 

Quadre 10 

A la data d’aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons és la següents en milions de pessetes: 

a)  Primer pla d’inversions: 

 
ANUALITAT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 

INVERSIÓ 

1.928      1.928 1.928 

 4.546     4.546 4.546 

  4.269    4.269 4.269 

   2.185   2.185 2.185 

    2.764  2.764 2.764 

     808 808 624 

1.928 4.546 4.269 2.185 2.764 808 16.500 16.316 
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AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL 
AUTORITZAT 

722 1.206      1.928 

 2.343 2.203     4.546 

  2.655 1.614    4.269 

   1.546 639   2.185 

    2.042 722  2.764 

     513 111 624 

722 3.549 4.858 3.160 2.681 1.235 111 16.316 

Quadre 11 

Com es comprova  en el quadre anterior, respecte al I pla d’inversions, la Universitat ha 
justificat, durant l’exercici de 2000, un import de 624 milions de pessetes, del qual la 
Direcció General d’Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat 
Valenciana ha autoritzat  en l’exercici de 2000, disposicions de crèdit per un import de 
513 milions de pessetes i 111 milions de pessetes en l’exercici de 2001. 

b) Segon pla d’inversions 

 
ANUALITAT 

1999 2000 TOTAL INVERSIÓ 

1.706  1.706 1.706 

 6.475 6.475 2.559 

1.706 6.475 8.181 4.265 

 
AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ DE 

PÒLISSES DE CRÈDIT 
1999 2000 2001 

 
TOTAL 

AUTORITZAT  

1.346 360  1.706 

 1.573 986 2.559 

1.346 1.933 986 4.265 

Quadre 12 

Respecte al II pla d’inversions, la Universitat, durant l’exercici de 2000, ha justificat un 
import de 2.559 milions de pessetes, del qual la Direcció General d’Ensenyaments 
Universitaris i Investigació de la Generalitat Valenciana, ha autoritzat disposicions de 
crèdit, a 31 de desembre de 2000, un total de 1.573 milions de pessetes i 986 milions de 
pessetes en l’exercici 2001. 

D’altra banda, en l’article 68, “Inversions i investigació, estudis i projectes en curs”, es 
recullen obligacions reconegudes per un import de 4.498 milions de pessetes. 
S’inclouen ací tant les despeses d’immobilitzat, com de personal i d’altres corrents, 
destinats a contractes, convenis o programes d’investigació. En el subsistema de 
comptabilitat patrimonial, d’acord amb els principis comptables, la Universitat sols 
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incorpora a l’immobilitzat béns inventariables i despeses activables per constituir actiu 
que produiran ingressos certs. 

El reflex en la comptabilitat financera de les obligacions reconegudes d’aquest article 
pressupostari es mostra en el quadre 13, en milions de pessetes: 

 
Concepte Import 

Despeses de personal 2.133 

Treballs, subministraments i serveis exteriors 1.643 

Addicions a l’immobilitzat 710 

Despeses financeres 1 

Transferències corrents 11 

TOTAL 4.498 

Quadre 13 

Per acabar cal dir que l’informe d’auditoria corresponent als comptes de 2000 de la 
IGGV, s’assenyala que s’han detectat obligacions contretes i no registrades per import 
de 208 milions de pessetes que corresponen a obres executades en 2000 que no figuren 
comptabilitzades, cosa que representa que el resultat pressupostari està sobrevalorat en 
aqueixa quantitat. 

2.2.6 Transferències de capital 

Com en l’exercici anterior, el capítol VII, “Transferències de capital”, és poc 
significatiu en relació al total de l’estat de despeses. En aquest sentit, la previsió 
definitiva del capítol va pujar a 26 milions de pessetes, i s’han reconegut obligacions pel 
mateix import, cosa que comporta un grau d’execució del 100,0%. Els pagaments 
líquids han pujat a 14 milions de pessetes, i el seu grau de compliment o realització és 
del 53,8%. 

2.2.7 Passius financers  

Les obligacions reconegudes en aquest capítol van pujar a 2.614 milions de pessetes que 
representen el 8,3% del total de les obligacions reconegudes. Tant el grau d’execució 
com el de compliment ha sigut del 100,0%. 

Les obligacions reconegudes corresponen a les disposicions de la pòlissa de crèdit que 
la Universitat manté amb el Banc Central Hispano que després s’amortitzen amb el 
préstec del Banc Europeu d’Inversions. El dit import també està comptabilitzat en el 
capítol IX d’ingressos, “Passius financers” (vegeu l’apartat 2.3.5). 

2.3 Execució de l’estat d’ingressos 

En el quadre següent es mostra l’execució del pressupost d’ingressos per capítols en 
milions de pessetes. La previsió definitiva del pressupost d’ingressos es va elevar a 
34.280 milions de pessetes i els drets reconeguts a 31.740 milions de pessetes, les dues 
quantitats sense incloure el romanent de tresoreria. El grau d’execució del pressupost 
d’ingressos ha sigut del 92,6% i el de compliment del 81,1%. 
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INGRESSOS 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids  
Drets pend. 

cobram. 
Grau 

d’execució 
Grau de 
complim. 

III Taxes i d’altres ingressos 6.548 6.748 5.861 887 103,1% 86,9% 

IV Transferències corrents 16.470 17.647 15.396 2.251 107,1% 87,2% 

V Ingressos patrimonials  50 283 234 49 566,0% 82,7% 

VI Alienació d’inversions 0 0 0 0 - - 

VII Transferències de capital 2.184 2.102 1.632 470 96,2% 77,6% 

IX Passius financers 9.028 4.960 2.614 2.346 54,9% 52,7% 

EXERCICI CORRENT 34.280 31.740 25.737 6.003 92,6% 81,1% 
Romanent de Tresoreria 10.078      

TOTAL 44.358      

Quadre 14 
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2.3.1 Taxes i d’altres ingressos 

Els drets liquidats en el capítol III, “Taxes i d’altres ingressos” pugen a 6.748 milions de 
pessetes i representen el 21,3% dels drets reconeguts en l’estat d’ingressos. El grau 
d’execució d’aquest capítol ha sigut del 103,1% i el de compliment del 86,9%. 

En el quadre 15 es mostra, en milions de pessetes, el detall comparatiu per conceptes 
dels drets reconeguts d’aquest capítol dels exercicis de 1999 i 2000. 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2000 

- 103 - 

 
1999 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 
00/99 

Taxes acadèmiques 2.783 41,3% 2.940 43,6% 5,6% 

Compensació per beques 1.580 23,5% 1.142 16,9% (27,7%) 

Prestació de serveis  2.046 30,4% 2.341 34,7% 14,4% 

D’altres ingressos propis  323 4,8% 325 4,8% 0,6% 

TOTAL  6.732 100,0% 6.748 100,0% 0,2% 

Quadre 15 

a) Taxes acadèmiques 

Les taxes acadèmiques constitueixen una de les fonts d’ingressos més importants de la 
Universitat. Durant l’exercici de 2000, l’import dels drets reconeguts per aquest 
concepte puja a 2.940 milions de pessetes, cosa que representa un increment recpescte a 
l’anterior exercici del 5,6%. 

En el quadre 16 es recull l’evolució del nombre d’alumnes matriculats en la Universitat. 

 

Alumnes Variació 

Curs 98/99 34.934 - 

Curs 99/00 35.477 1,6% 

Curs 00/01 35.822 1,0% 

Quadre 16 

La Universitat comptabilitza correctament en el pressupost els drets liquidats en 
l’exercici excloent aquells que tinguen venciment en l’exercici següent per haver-se 
sol.licitat un ajornament. 

S’han reconegut drets per un import de 613 milions de pessetes que corresponen a 
matrícules per cursos, màsters i d’altres. En la revisió d’aquests drets s’ha detectat una 
subvenció de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 6 milions de pessetes 
per a un determinat màster que hauria de comptabilitzar-se en el capítol IV, 
”Transferències corrents”. 

En la comptabilitat patrimonial, la Universitat recull en el compte 7410 “Matrícules” al 
principi de l’exercici, la periodificació corresponent a l’exercici anterior mitjançant el 
seu abonament. Al final de l’exercici es carrega en aquest compte la part dels ingressos 
no meritats, segons el càlcul efectuat de periodificació de les taxes acadèmiques del curs 
00/01, i s’abona a “cobraments avançats”. Els ingressos per taxes acadèmiques, en la 
comptabilitat patrimonial pugen a 3.293 milions de pessetes. 

b) Compensació per beques 

Els drets reconeguts per aquest concepte es xifren en 1.142 milions de pessetes i 
representen el 16,9% del total del drets del capítol. 
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Aquests ingressos es registren en el moment que es reben els fons. En el quadre 17 es 
mostra la composició dels drets reconeguts en l’exercici de 2000 per compensació de 
beques rebudes de l’Administració Central i de la Generalitat Valenciana, en milions de 
pessetes: 

 
Compensació beques Import 

Liquidació curs 99/00 688

Liquidació curs 00/01 165

Total compensació beques Admó. Central 853

Liquidació curs 99/00 184

Liquidació curs 00/01 12

Total compensació famílies nombroses Admn. Central 196

Curs 99/00 Beques Generalitat Valenciana 93

Total compensació beques 1.142

Quadre 17 

El criteri seguit per la Universitat durant l’exercici de 2000 està d’acord amb els 
principis aplicables. 

c) Prestació de serveis 

El concepte de “Prestació de serveis” que puja a 2.341 milions de pessetes, representa el 
34,7% dels drets reconeguts del capítol i el 7,4% del total dels drets reconeguts de 
l’estat d’ingressos de 2000. En aquesta partida s’imputen ingressos procedents de 
contractes i convenis d’investigació que són analitzats de manera més detallada en 
l’àrea que hi dediquem. 

2.3.2. Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, “Transferències corrents”, es xifren en 17.647 
milions de pessetes. El grau d’execució ha sigut del 107,1%. La recaptació líquida del 
capítol és de 15.396 milions de pessetes, i el grau de compliment del 87,2%. 

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 Comunitats autònomes 14.972 97,3% 17.226 97,6% 15,1% 

D’Administració Central 266 1,7% 232 1,3% (12,8%) 

D’altres 159 1,0% 189 1,1% 18,9% 

TOTAL 15.397 100,0% 17.647 100,0% 14,6% 

Quadre 18 

Les transferències de la comunitat autònoma han experimentat un increment del 15,1% 
en aquest últim exercici pressupostari passant de 14.972 milions de pessetes en 1999 a 
17.226 milions de pessetes en 2000. 
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Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana pugen a 
17.226 milions de pessetes, i el seu desglossament és el següent: 

 
Concepte Import 

Subvenció global 15.997 

D’altres subvencions corrents de la G.V. 1.229 

TOTAL 17.226 

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, 
i s’habiliten i es generen noves línies de subvenció per a recollir els diferents conceptes 
que s’hi inclouen i millorar els recursos disponibles per a despeses corrents. 

En el quadre 20 es mostra tant el desglossament de la subvenció global amb els nous 
conceptes sorgits arran de l’esmentat acord, com el desglossament d’altres subvencions 
corrents, en milions de pessetes: 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 13.540 

- Subvenció objectius bàsics  349 

- Subvenció pla estabilitat professorat 267 

- Increment subvenció corrent  1.841 

TOTAL SUBVENCIÓ GLOBAL 15.997 

- Transferència corrent per a cobrir interessos deute 1.049 

- D’altres transferències 180 

TOTAL D’ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 1.229 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 17.226 

Quadre 20 

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

SUBVENCIÓ GLOBAL Import % s/total Import % s/total Import % s/total 

Exercici corrent:       
1r. trimestre 2.665 23,4% 2.871 20,8% 3.385 21,5% 
2n. trimestre 2.665 23,4% 2.870 20,8% 3.385 21,5% 
3r. trimestre 2.665 23,4% 2.870 20,8% 3.385 21,5% 
4t. trimestre 2.920 25,6% 5.001 36,2% 3.734 23,8% 

Total exercici corrent 10.915 95,8% 13.612 98,6% 13.889 88,3% 

Exercici seguent:       
1r. trimestre 482 4,2% 0 0,0% 1.841 11,7% 
2n. trimestre 0 0,0% 212 1,4% 0 0,0% 

Total exercici següent 482 4,2% 212 1,4% 1.841 11,7% 

TOTAL 11.397 100,0% 13.824 100,0% 15.730 100,0% 

Quadre 21 

Dins d’”Altres subvencions corrents de la G.V.”, s’inclouen com a més importants les 
rebudes per a satisfer els conceptes següents: 

 
Concepte Import 

Interessos d’obligacions i bons 1.010 

Interessos préstec BEI 39 

Implantació ensenyaments universitaris a Xàtiva 72 

D’altres 108 

TOTAL 1.229 

Quadre 22 

Respecte a les subvencions concedides per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
per a la implantació dels ensenyaments universitaris a Xàtiva, en l’exercici de 2001 
s’han anul.lat els drets reconeguts pendents de cobrament de l’exercici de 2000 per un 
import de 23 milions de pessetes. 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

La previsió definitiva ha pujat a 50 milions de pessetes i els drets reconeguts en aquest 
capítol pugen a 283 milions de pessetes, cosa que representa un grau d’execució del 
566,0%. Els ingressos líquids van pujar a 234 milions de pessetes, que representen un 
grau de compliment del 82,7%. 

L’article més important és el 50, “Interessos”, amb uns drets reconeguts de 225 milions 
de pessetes. D’altra banda els drets reconeguts en concepte d’”Altres rendes” ha pujat a 
58 milions de pessetes, que corresponen a unes rendes d’immobles i als cànons dels 
distints serveis instal.lats a la Universitat. 
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2.3.4 Transferència de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, “Transferències de capital” va pujar a 2.184 
milions de pessetes i els drets reconeguts a 2.102 milions de pessetes, cosa que 
comporta un grau d’execució del 96,2%. El grau de compliment ha sigut del 77,6%. 

En el quadre següent es mostra el detall dels drets reconeguts d’aquest capítol en els dos 
últims exercicis, expressat en milions de pessetes: 

 
1999 2000 

Concepte Import % s/total Import % s/total 
Variació 

00/99 

Administració de l’Estat 826 37,9% 825 39,2% (0,1%) 
D’organismes autònoms administratius 103 4,7% 39 1,9% (62,1%) 
D’ens territorials  921 42,3% 727 34,6% (21,1%) 
D’altres ens públics 32 1,5% 11 0,5% (65,6%) 
D’empreses públiques 79 3,6% 54 2,6% (31,6%) 
D’empreses privades 44 2,0% 54 2,6% 22,7% 
De l’exterior 175 8,0% 392 18,6% 124,0% 

TOTAL 2.180 100,0% 2.102 100,0% (3,6%) 

Quadre 23 

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

El concepte “Transferències de capital de l’Administració de l’Estat”, recull 825 
milions de pessetes de drets reconeguts, dels quals a 31 de desembre de 2000 s’havien 
recaptat 649 milions de pessetes, un 78,7%. 

Dels 825 milions de pessetes, 546 corresponen a convenis amb el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport i amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia. La resta, 279 milions de 
pessetes,  corresponen a convenis d’altres departaments. De la revisió efectuada en les 
transferències de capital per convenis amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, se 
n’ha detectat una de 16 milions de pessetes cobrada i concedida en desembre de 1999 i 
comptabilitzada en l’exercici de 2000. 

Els drets reconeguts per “Transferències de capital d’ens territorials, Generalitat 
Valenciana”, es detallen tot seguit, en milions de pessetes: 

 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Programa operatiu FEDER 2000-2006, ComunitatValenciana anualitat 2000 195 

Convenis de la Generalitat Valenciana 252 

Infraestructura per a grups d’investigació FEDER/99 280 

TOTAL 727 

Quadre 24 
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Pel que fa als “Fons Feder-Generalitat Valenciana”, el Consell de la Generalitat 
Valenciana acorda el 5 de desembre de 2000 finançar la Universitat per a 
infraestructures científiques, la quantitat de 195 milions de pessetes per a l’exercici de 
2000. Aquest import ha sigut registrat com a drets de l’exercici i cobrat íntegrament en 
el dit exercici. Aquest import en comptabilitat patrimonial ha sigut comptabilitzat com a 
un “Ingrés avançat”, ja que la despesa no s’ha executat. 

Les transferències de capital per a l’adquisició d’infraestructura per a grups 
d’investigació corresponen a: 

 

 Import 

Exercici 1999 166 

Exercici 2000 114 

TOTAL 280 

Quadre 25 

Aquestes subvencions es comptabilitzen quan es reben els diners. De l’exercici 2000, a 
31 de desembre de 2000, no hi ha res executat, amb la qual cosa, en la comptabilitat 
patrimonial s’hauria de considerar un “Ingrés avançat”. 

El desglossament del concepte “Transferències de capital de l’exterior”, és el següent en 
milions de pessetes: 

 

Concepte Drets reconeguts 

Convenis de l’exterior 359 

Fons FEDER 33 

TOTAL 392 

Quadre 26 

Les “Transferències per fons FEDER” corresponen a l’excés cobrat per la Universitat 
pels fons FEDER del programa  operatiu d’infraestructura científica 94-99, que la 
Universitat no havia reconegut en exercicis tancats. 

2.3.5 Passius financers  

La previsió definitiva del capítol IX, “Passius financers” s’eleva a 9.028 milions de 
pessetes i s’han reconegut drets per un import de 4.960 milions de pessetes, la qual cosa  
representa un grau d’execució del 54,9%. De l’import de drets reconeguts s’han 
ingressat 2.614 milions de pessetes que generen un grau de compliment del 52,7%. 

El detall de l’execució del capítol IX per conceptes, és el següent: 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids  
Pendents de 
cobrament 

Disposicions pòlissa C compte operatiu 2.614 2.614 0 

M. de Ciència i Tecnologia. Parcs tecnològics 2.346 0 2.346 

TOTAL 4.960 2.614 2.346 

Quadre 27 

Les disposicions de la pòlissa de crèdit lligada al compte operatiu recull els 2.614 
milions de pessetes disposats d’aquest mateix compte fins el moment de rebre el 
finançament procedent de BEI. 

Per resolució de 27 de desembre de 2000 del Ministeri de Ciència i Tecnologia es 
concedeix a la Universitat un avançament de 2.346 milions de pessetes, per a la dotació 
de l’equipament i infraestructura científico-tecnològica i costs derivats per a la seu 
instal.lació i serveis de suport empresarial per al projecte “Ciutat politècnica de la 
innovació”, de la Universitat. La dita resolució fixa un termini d’amortització de 
l’avançament de 15 anys, inclòs un període de mancança de 3 anys i un tipus d’interés 
del 0%, per això la Universitat li ha donat el tractament d’un préstec sense interés i l’ha 
comptabilitzat en el capítol IX d’ingressos. L’avançament va ser cobrat per la 
Universitat el 12 de març de 2001. 

2.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 28 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, 
pagaments i variacions produïdes o ajusts efectuats durant 2000, i els saldos pendents a 
31 de desembre de 2000. 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts  Definitiu Cobrat Pendent 

6.852 (370) 6.482 6.105 377 

 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts  Definitiu Pagat Pendent 

2.224 0 2.224 2.190 34 

Quadre 28 

A 31 de desembre de 1999 figuraven com a drets reconeguts pendents de cobrament 
d’exercicis tancats 6.852 milions de pessetes dels quals se n’han anul.lat 370 i cobrat 
6.105. Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 1999 hi havien 4.825 milions de 
pessetes que corresponien a una operació de préstec amb el Banc Europeu d’Inversions 
que es va reconèixer en l’exercici de 1999, però que no es va subscriure fins el 19 de 
juny de 2000. Aquesta operació s’hauria d’haver reconegut i comptabilitzat en l’exercici 
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de 2000. El dit import es va cobrar l’11 de desembre de 2000 per un import de 4.538 
milions de pessetes, amb la qual cosa la Universitat va anul.lar 287 milions de pessetes 
en pressuposts tancats de drets pendents de cobrament i reconeguts en l’exercici de 
1999. 

A 31 de desembre de 1999 figuren com a obligacions pendents de pagament d’exercicis 
tancats 2.224 milions de pessetes, dels qual se n’han pagat 2.190. 

2.5 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal com s’observa en el quadre 29, el superàvit pressupostari sense ajusts a 31 de 
desembre de 2000 de l’exercici, ha pujat a 194 milions de pessetes i el superàvit 
acumulat a la mateixa data a 10.189 milions de pessetes. 

 

Concepte Exercici 
1999 

Exercici 
2000 

(A) Drets reconeguts de l’exercici (caps. I a IX) 30.727 31.740 

(B) Obligacions reconegudes de l’exercici (caps. I a IX) 28.083 31.546 

C) (A-B) Superàvit o dèficit liquidació pressupost 2.644 194 

D) Anul.lació obligacions pressuposts tancats (caps. I a IX) 1 0 

E) Anul.lació drets pressuposts tancats (caps. I a IX) 146 370 

F) (D-E) Superàvit o dèficit per operacions d’exercicis anteriors (145) (370) 

G) Superàvit o dèficit per anul.lac. saldos creditors i deutes extrapressu. 0 0 

H) (C+F+G) Superàvit o dèficit de l’exercici 2.499 (176) 

 I ) Superàvit acumu lat a 31-12-1999 7.866 10.365 

J ) (H+I) Superàvit acumulat a 31-12-2000 10.365 10.189 

Quadre 29 

En el quadre 30 es mostra l’estat de romanent de tresoreria calculat per la Universitat. 

 
Concepte Import Import 

A) Total drets reconeguts 31.740  

B) Total obligacions reconeguts 31.546  

C) (A-B) Romanent pressupostari 194 194 

D) Anul.lació obligacions pressuposts tancats  0  

E) Anul.lació drets pressuposts tancats  370  

F) (D-E) Romanent per operacions d’exercicis anteriors (370) (370) 

G) Romanent per anul.lació saldos  creditors i deut. extrapressup.  0 

H) (C+F+G) Romanent de Tresoreria de l’exercici  (176) 

 I ) Romanent de Tresoreria anterior  10.365 

J ) (H+I) Romanent de Tresoreria  10.189 

Quadre 30 
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El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, així calculats, no inclouen l’efecte 
que es produiria si s’haguessen comptabilitzat adientment els fets que es recullen en els 
apartats 2.2.2, 2.2.5 i 2.4 d’aquest informe. 

La conciliació entre el resultat pressupostari amb l’economicopatrimonial es mostra tot 
seguit en milions de pessetes: 

 
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 5.044 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (176) 

DIFERÈNCIA 5.220 

 CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 10.301 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONÓMICOPATRIMONIALS 6.894 

 Addicions de l’immobilitzat material i immaterial 6.894 

   
 INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 3.407 

 Variació existències 6 

 Periodificacions exercicis 99/00 i 00/01 3.114 

 Anul.lació préstecs BEI 287 

   
B) FACTORS NEGATIUS 5.081 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONÓMICOPATRIMONIALS 2.346 

 Préstec Ministeri Ciència i Tecnologia 2.346 

   
 DESPESES ECONÓMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 2.735 

 Dotacions per a amortització de l’immobilitzat 2.351 

 Periodificacions exercicis 99/00 i 00/01 79 

 Provisions 305 

DIFERÈNCIA A-B 5.220 

Quadre 31 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres següents es recullen, respectivament, el Balanç de situació i el Compte 
de resultat economicopatrimonial de la Universitat, a 31 de desembre de 2000. 

a) Immobilitzat material propi 

La Universitat recull en el seu Balanç a 31 de desembre de 2000, l’import resultant de la 
realització de l’inventari total dels béns de la Universitat efectuat per professionals 
experts independents al tancament de l’exercici de 1988, i la incorporació de les altes i 
baixes efectuades en els exercicis següents. L’amortització acumulada a 31 de desembre 
de 2000 està constituïda per un import determinat per experts independents per als 
elements que van ser inventariats a 31 de desembre de 1988, i per la dotació a 
l’amortització efectuada en els exercicis de 1989 a 2000. 

b) Existències 

El saldo a 31 de desembre de 2000, de 151 milions de pessetes, reflecteix les existències 
de llibres i apunts en els magatzems de publicacions, que la Universitat ha activat i no 
ha considerat despesa de l’exercici. 

c) Deutors  

Dins de “Deutors no pressupostaris”, figura un import de 21.901 milions de pessetes 
pendents de cobrament, generats per l’execució dels dos plans plurianuals d’inversió. A 
mesura que van executant-se els dits plans,, s’incrementa el saldo a cobrar de la 
Generalitat Valenciana amb abonament a “Transferències de capital” del compte de 
“Pèrdues i beneficis”. Quan tinga lloc el venciment de les obligacions i préstecs que 
financien aquests plans plurianuals, la Generalitat Valenciana es farà càrrec de 
l’amortització de les dites obligacions i préstecs, tal com estableixen els convenis de 
col.laboració, i serà aleshores quan la Universitat cancel.larà el saldo per cobrar. 

En la seua comptabilitat, la Universitat ha considerat el deute de la Generalitat 
Valenciana en l’epígraf “Deutors a llarg termini”, però hauria d’haver-lo inclòs en 
l’immobilitzat i no en l’actiu circulant, en la seua presentació en el balanç. 

d) Provisions per a riscs i despeses 

Sota aquest epígraf s’inclou la provisió per premi de jubilació del personal laboral, que 
s’empara en l’article 27 del conveni col.lectiu per al personal laboral de les universitats 
de la Comunitat Valenciana. 

e) Obligacions i bons 

Es recull l’import nominal de les emissions de bons realitzades per la Universitat en 
1997 i 1998, en virtut del conveni de col.laboració signat el 18 de juliol de 1997 entre la 
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Generalitat Valenciana i la Universitat per al finançament de les inversions en 
infraestructures necessàries per al període 1995-2001. 

f) Deutes amb entitats de crèdit 

En aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2000 es reflecteix l’import 
del nominal de dos préstecs sol.licitats per la Universitat al Banc Europeu d’Inversions, 
un de 1.400 milions de pessetes per fer front als imports pendents del I pla d’inversions 
i 4.538 milions de pessetes per finançar el II pla d’inversions en infraestructures. 

g) D’altres deutes 

En aquest epígraf s’inclou el préstec obtingut del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 
2.346 milions de pessetes per a finançar la Ciutat Politècnica de la Innovació, de la 
Universitat Politècnica de València. 

h) Resultat economicopatrimonial 

Segons l’informe d’auditoria de la IGGV, el resultat economicopatrimonial de l’exercici 
de 2000, es troba sobrevalorat en 368 milions de pessetes: 

- 232 milions de pessetes per no comptabilitzar factures de despeses corresponents 
a serveis percebuts en l’exercici de 2000. 

- La Universitat no ha fet una provisió de les actes per inspecció de l’IVA, de data 
22 de desembre de 2000, resultants de la inspecció fiscal dels exercici de 96, 97 i 
98. Existeixen actes de disconformitat per un import de 67,9 milions de pessetes 
i de conformitat per un import de 68 milions de pessetes. 
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BALANÇ 
EXERCICI 2000 

(En milions de pessetes) 

ACTIU PASSIU 

A) IMMOBILITZAT 47.533 A) FONS PROPIS  53.380 
    

II.- Immobilitzacions immaterials 243 I.- Patrimoni 48.336 
Aplicacions informàtiques 331 Patrimoni 48.230 
Drets sobre béns en régim d’arrend. financ. 0 Patrimoni rebut en cessió 106 
Amortitzacions (88)   

  IV.- Resultats de l’exercici 5.044 
    

III.- Immobilitzacions materials 47.284 B) IºDIFER. DER. DE COMPR. FINANC. 0 
Terrenys i construccions 39.188   
Instal.lacions tècniques i maquinària 2.045 C) PROVIS. P. RISCS I DESPESES 472 
Utillatge i mobiliari 3.925   
D’altre immobilitzat 17.493 D) CREDITORS A LLARG TERMINI 24.784 
Amortitzacions (15.367)   

  I.- Emis. i oblig. i d’altres valors negociab. 16.500 
V.- Inversions financeres permanents 6 Obligacions i bons 16.500 

Cartera de valors a llarg termini 6   
Compromís financ. reemb. obligacions 0   

  II.- D’altres deutes a llarg termini 8.284 
B) DESPE. PER DISTRIBUIR EN DIV. EXE. 0 Deutes amb entitats de crèdit  5.938 

  D’altres deutes 2.346 
C) ACTIU CIRCULANT 35.507   

  E) CREDITORS A CURT TERMINI 4.404 
I.- Existències 151   

  I.- Emis.i oblig i d’altres valors negociab.  42 
II.- Deutors 28.337 Interessos obligacions i d’altres valors 42 

Deutors pressupostaris  6.380   
Deutors no pressupostaris  22.165     
Administracions públiques 0 II.- Deutes amb entitats de crèdit 54 
D’altres deutors 0 Deutes per interessos 54 
Provisions (208)     

  III.- Creditors 3.547 
III.- Inversions financeres temporals 1 Creditors pressupostaris  2.804 

Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 1 Creditors no pressupostaris  226 
  Administracions públiques 383 

IV.- Tresoreria 7.018 D’altres creditors 134 
Comptes operatius 7.018 Fiances i dipòsits constituïts a curt ter. 0 
Interessos a curt termini de bancs 0   

  IV.- Ajusts per periodificació 761 
     

TOTAL ACTIU 83.040 TOTAL PASSIU 83.040 

Quadre 32 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL  
EXERCICI 2000 

(En milions de pessetes) 

DEURE Importe HAVER Import 

A) DESPESES 24.807 B) INGRESSOS 29.851 

    
1. Despeses de funcionament  23.929 1. Vendes i prestacions de serveis 6.432 

Despeses de personal 15.119 Vendes 184 
Dotacions per a amortitz. immobilitzat 2.363 Prestacions de serveis  6.248 
Variació de provisions de tràfic 74   

D’altres despeses de gestió 5.267 2. Augment exist. pressu. term. i en curs 6 

Despeses financeres i assimilables 1.106     

  3. D’altres ingressos de gestió ordinària 424 

2. Transferències i subvencions 594 Reintegraments 73 
Transferències corrents 569 D’altres ingressos de gestió 126 

Transferències de capital 25 D’altres interessos i ingressos assimilats 225 
      

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 284 3. Transferències i subvencions 22.932 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat 4 Transferències corrents 17.701 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis  280 Transferències de capital 5.231 

     

  4. Beneficis i ingressos extraordinaris 57 

  Ingressos i beneficis d’altres exercicis  57 
     

ESTALVI 5.044 ESTALVI NEGATIU 0 

Quadre 33 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La Universitat disposa de distints tipus de comptes bancaris per a recollir els seus 
recursos líquids: 

a) Comptes centralitzats d’ús general, que són els que s’integren en la informació 
dels comptes anuals. Apleguen tots els moviments de tresoreria, pressupostaris i 
extrapressupostaris. 

b) Comptes restringits: usats per al cobrament de taxes, venda de publicacions i 
d’altres ingressos. Quinzenalment el banc transfereix el seu import als comptes 
operatius, de manera que la Universitat comptabilitza periòdicament els imports 
transferits i els integra en els comptes centralitzats. 

c) Un compte restringit centralitzat per al pagament dels havers, en el qual 
mensualment s’ingressen els imports de les nòmines per a transferir-los als 
beneficiaris. 

El quadre següent recull, en milions de pessetes, el resum de moviments de tresoreria, 
cobraments i pagaments, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries 
durant l’any 2000 (incloent els exercicis tancats). 

 

Concepte Saldo a 
01/01/00 

Cobra- 
ments 

Paga- 
ments 

Saldo a 
31/12/00 

Pressupostari 5.737 31.842 30.966 6.613 

Extrapressupostari 295 5.230 5.120 405 

TOTAL 6.032 37.072 36.086 7.018 

Quadre 34 

El saldo a 31 de desembre de 2000 de la Tresoreria és de 7.018 milions de pessetes i 
l’import de la caixa pressupostària s’eleva a 6.613 milions de pessetes i 
l’extrapressupostària a 405 milions de pessetes. 

D’aquest total, 15 milions de pessetes corresponen a saldos en caixes fixes i la resta 
7.003 milions de pessetes a saldos en comptes bancaris d’entitats financeres públiques i 
privades, la remuneració dels quals oscil.la entre el 0% i el 4,213% d’interés anual. 

4.2 Arqueigs i conciliacions 

La Universitat confecciona amb una periodicitat mensual dos tipus d’estats en els quals 
es detallen els moviments de Tresoreria i la composició del saldo de Tresoreria: 

- Estat resum d’operacions ingressos i pagaments 
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- Estat demostratiu de les existències en caixa i bancs 

Amb periodicitat mensual, la Universitat efectua conciliacions bancàries, certificacions 
de confirmació de saldo trameses a la Universitat per les entitats bancàries. A 31 de 
desembre de 2000, existeixen partides conciliatòries corresponents a pagaments 
comptabilitzats per la Universitat i no efectuats pels respectius bancs per un import 
global de 20 milions de pessetes. 

4.3 Operacions extrapressupostàries 

El quadre següent reflecteix la composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris 
a 31 de desembre de 2000, en milions de pessetes: 

 

DEUTORS 31/12/00 

Deutors IVA repercutit 157 

Deutors per distints conceptes  25 

Deutors prov. fons per justificar 8 

Dipòsits constituïts a curt termini 1 

TOTAL 191 

 
CREDITORS 31/12/00 

H.P. per retencions practicades 323 

Ingressos pendents d’aplicació C.T.T. 93 

Creditors per divises pendent d’aplicació 75 

Seguretat Social 59 

IVA suportat pendent de regularització 33 

Ingressos pendents d’aplicació C.F.P. 8 

Partides pendents de regularitzar compte havers 3 

Hisenda Pública creditor per IVA  1 

Creditors IVA suportat 1 

TOTAL 596 

Quadre 35 

a) Deutors  

Dels saldos deutors, 157 milions de pessetes, corresponen a l’IVA repercutit en la 
facturació de la Universitat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2000. 

b) Creditors 

Els saldos creditors, per 596 milions de pessetes, representen cobraments o retencions 
efectuats per la Universitat que estan pendents de pagar a tercers o d’imputar 
definitivament al pressupost d’ingressos. 
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“H.P. per retencions practicades”, correspon a les retencions per IRPF del mes de 
desembre de 2000, que s’han ingressat en el Tresor Públic en el mes de gener de 2001. 

En el compte “Ingressos pendents d’aplicació C.T.T.”, s’apleguen els ingressos rebuts 
per convenis d’investigació, l’origen dels quals es desconeix al tancament de l’exercici i 
que s’imputen als corresponents comptes d’ingressos una vegada identificats els 
convenis a què corresponen. A 31 de desembre de 2000 s’ignora l’import d’aquests 
ingressos que correspon a drets ja reconeguts o pendents de reconèixer. 

En el compte de “Creditors per divises, pendent d’aplicació”, es comptabilitzen de 
forma transitòria ingressos i pagaments extrapressupostaris en divises per a convenis 
d’investigació compartits amb altres universitats europees i per a congressos en 
l’estranger. Els ingressos provenen de les comunitats europees en ecus o dòlars. La 
Universitat apareix com a mer gestor dels fons, ja que aquests han de trametre’s a altres 
universitats estrangeres en ecus o dòlars com a pagament de la part que li correspon del 
conveni d’investigació o del congrés. Es tracta així d’un compte pont en divises amb el 
qual es tracta d’evitar pèrdues en la cotització de la moneda i costs financers de canvi de 
moneda. 

L’epígraf “Seguretat Social” correspon a la retenció de la quota obrera dels mesos de 
novembre i desembre pagats en febrer i març de 2001. La Universitat disposa d’un 
ajornament en el pagament de la Seguretat Social de dos mesos. Els TC-1 corresponents 
al mes de desembre han sigut abonats en març de 2000 i els del mes de novembre en 
febrer de 2000. 

L’import que figura en el compte “IVA suportat pendent de regularització” correspon a 
l’IVA deduït en la liquidació de desembre de 2000 per adquisicions intracomunitàries, 
corresponent a factures de l’exercici de 1996 i 1997. 

L’epígraf “Hisenda Pública, creditor per IVA”, recull l’import de la liquidació d’IVA 
del mes de desembre de 2000, ingressada en gener de 2001. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El quadre 36 mostra, d’acord amb la informació que s’ha facilitat a aquesta institució i 
que ha servit de base per a la fiscalització dels capítols II i VI del pressupost de 
despeses de 2000, el detall dels expedients de contractació tramitats durant l’exercici 
desglossats per tipus de contracte i modalitats d’adjudicació, i la cobertura de la revisió 
efectuada. 

 

Tipus de contractes i Total Revisats  
de licitació Milions PTA N. expedients Milions PTA N. expedients 

OBRES Concurs ordinari 2.091 47,0% 8 33,3% 1.074 51,4% 2 25,0% 

 Concurs urgent 1.201 27,0% 3 12,5% 207 17,2% 1 33,3% 

 Proc. negociat 1.156 26,0% 13 54,2% 864 74,7% 3 23,1% 

 TOTAL 4.448 100,0% 24 100,0% 2.145 48,2% 6 25,0% 

SUBMINISTRAM. Concurs ordinari 824 64,5% 42 47,7% 229 27,8% 2 4,8% 

 Concurs urgent 0 0,0% 1 1,1% 0 - 0 0,0% 

 Proc. negociat 453 35,5% 45 51,2% 86 19,0% 1 2,2% 

 TOTAL 1.277 100,0% 88 100,0% 315 24,7% 3 3,4% 

Concurs 180 32,8% 2 15,4% 58 32,2% 1 50,0% 

Proc. negociat 368 67,2% 11 84,6% 318 86,4% 1 9,1% 

ASSIST. TÈCNICA I 
DE SERVEIS  

TOTAL 548 100,0% 13 100,0% 376 68,6% 2 15,4% 

Quadre 36 

En l’exercici de 2000 s’han tramitat un total de 24 expedients de contractació d’obres, 
88 de subministraments i 13 d’assistència tècnica i de serveis. Aquests expedients 
comporten uns imports totals de 4.448 milions de pessetes en obres, 1.277 milions de 
pessetes en subministraments i 548 milions de pessetes en assistència tècnica i de 
serveis. 

En la revisió dels documents comptables relatius als expedients de contractació s’ha 
observat: 

a) En els documents que justifiquen la realització de la despesa o inversió d’aquests 
expedients s’han detectat un total de 4,7 milions de pessetes de factures de 
l’exercici de 2000, compatbilitzats en l’exercici de 2001. 

També s’ha detectat una factura de 14,1 milions de pessetes, pertanyent a 
l’exercici de 1999 i comptabilitzada en l’exercici de 2000. 

b) En el pagament de certificacions d’obra de l’execució dels contractes 02/00/O i 
03/00/O es meriten interessos de demora. 
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5.1 Contractes d’obres 

Dels 24 expedients tramitats que pugen a 4.448 milions de pessetes, s’han revisat 6 
contractes per un import de 2.145 milions de pessetes, cosa que representa un 48,2% de 
l’import adjudicat. 

Els contractes d’obres examinats han sigut els següents, en milions de pessetes: 

 

Tipus licitació Expt. Detalle Import 
adjudicació 

CONCURS 02/00/O Reforma i ampliació de la biblioteca 530 

" 07/00/O Ampliació i remodelació interior E.T.S. Arquitectura 544 

CONCURS URG. 11/00/O Ampliació d’una planta de l’E.T.S. Telecomunicac. 207 

PROCED. NEG. 03/00/O Obres complem. reorden. i ampliac. E.T.S. Industrials  18 

" 12/00/O Redacció del projecte i execució obres edif. d’usos 
múltiples al Campus de Vera 

747 

" 21/00/O Reforma nou edif. i urban. Facultat de Belles Arts 99 

   2.145 

Quadre 37 

La revisió ha posat de manifest que en general els expedients analitzats han sigut 
tramitats d’acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es 
comenten tot seguit: 

5.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients analitzats contenen les actuacions administratives prèvies sense perjudici 
del que s’assenyala a continuació: 

Quant al compliment del requisit de fiscalització per part de la Intervenció, cal dir que, 
en contra del que disposen els articles 56 de la Llei de Reforma Universitària, 200 i 201 
dels Estatuts de la Universitat, no es té constatació de  l’existència de l’interventor a la 
Universitat. La funció de control intern la simultanieja la Vicegerència per mitjà 
d’unitats que en depenen, amb la gestió d’expedients de contractes. 

5.1.2 Anàlisi de l’òrgan de contractació 

D’acord amb el que preveuen els articles 48 i 197 dels Estatuts de la Universitat, el 
rector actua com a òrgan de contractació en tots els expedients. 
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5.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista 

Els expedients adjudicats mitjançant concurs (02/00, 07/00 i 11/00) s’han publicat en el 
DOGV. Els altres han sigut adjudicats per procediment negociat sense publicitat. Cal 
assenyalar al respecte que el 03/00 i el 21/00 són de reforma, per la qual cosa legalment 
cal adjudicar-les a l’empresa contractista. En el 12/00 es sol.liciten tres ofertes, com es 
preceptiu. 

La causa que s’argumenta per habilitar el procediment negociat sense publicitat en 
l’expedient 12/00 és la imperiosa urgència resultant d’esdeveniments imprevisibles per 
a l’òrgan de contractació i no imputables al dit expedient, ja que el Vicerectorat que 
proposa la contractació el 8 de juny de 2000 addueix la necessitat d’edificar 4.000 
metres quadrats per falta d’espai per als investigadors. L’inici de l’expedient, però, no 
es produeix fins el següent 10 de juliol i no sembla que es tracte d’un esdeveniment 
imprevisible, per la qual cosa es considera que hauria d’haver fet ús d’un sistema basat 
en publicitat i concurrència. 

En els procediments adjudicats mitjançant concurs, figuren els criteris de valoració de 
les ofertes, entre els quals la proposició econòmica, a la qual es pondera amb el 30%. 
L’11/00 s’instrueix per tramitació urgent pels motius que addueix l’òrgan de 
contractació el 20/06/00, en compliment del que estableix l’article 71.1 LCAP. 

En els sis expedients hi ha una mesa de contractació -la composició de la qual figura en 
el plec-, que es reuneix i adopta les seus decisions sense incidències. 

5.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s’han formalitzat en un document administratiu. Tots estan subscrits pel 
Rector i s’ajusten en el seu contingut al que disposa l’article 55 de la Llei de Contractes. 

No s’observen deficiències en la documentació aportada pels contractistes. En tots els 
expedients consta que s’ha aportat la fiança definitiva. 

5.1.5 Execució del contracte: Certificacions  

En els expedients examinats es troben certificacions d’obres, determinats documents 
comptables i actes de comprovació del replanteig. Quan les obres han sigut acabades 
figura també la corresponent acta de recepció. 

5.1.6 Modificacions dels contractes 

No s’observen en els expedients incidències destacables. Ja s’ha indicat que alguns són 
reformes d’expedients anteriors i s’hi ha produït la preceptiva conformitat del 
contractista. Les modificacions no excedeixen del 20% de l’import del contracte 
principal. 
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5.1.7 Recepció de les obres 

En els dos casos en què s’havien conclòs les obres n’hi ha una acta de recepció. 

5.2 Contractes de subministraments 

S’han tramitat 88 expedients de subministraments per un import de 1.277 milions de 
pessetes, dels quals 824 milions de pessetes corresponen a expedients adjudicats per 
concurs i la resta pel procediment negociat. 

S’han examinat tres expedients que s’indiquen a continuació, per un import de 315 
milions de pessetes, cosa que representa el 24,7% del pressupost adjudicat. 

 

Tipus licitació Expt. Detall Import 
adjudicació 

CONCURS 65/00/S Adquisició de dos motors monocilíndrics 118 

" 67/00/S Adquisició de sistemes audiovisuals per a aules 111 

PROC. NEG. 56/00/S Equipament edif. d’usos múltiples del Campus de Vera 86 

   315 

Quadre 38 

La revisió ha posat de manifest que, en general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats d’acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es 
comenten tot seguit: 

5.2.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies. 

5.2.2 Anàlisi de l’òrgan de contractació 

Per les raons apuntades en relació amb els contractes d’obres, l’òrgan de contractació 
competent és el Rector. 

S’ha comprovat que el Rector aprova l’expedient de contractació, adjudica el contracte i 
el formalitza. 

5.2.3 Forma de selecció i d’adjudicació 

En l’expedient 56/00/S la forma d’adjudicació és el procediment negociat sense 
publicitat, mentre que els expedients 65/00/S i 67/00/S s’adjudiquen per concurs obert. 

a) Les causes que s’al.leguen per justificar l’adopció del procediment negociat 
sense publicitat corresponen al supòsit previst en l’article 182,d) de la Llei de 
Contractes, que fa referència a una imperiosa urgència, ja que el Rector declara 
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la tramitació urgent i ordena l’inici del procediment negociat sense publicitat, ja 
que les obres de l’edifici, l’equipament de les quals s’ha de contractar es troben 
en fase d’execució. Es considera que la necessitat de mantenir l’edifici no és un 
fet imprevisible per a l’òrgan de contractació, raó per la qual hauria d’haver 
empleat un procediment on hi hagués publicitat i concurrència. No obstant això, 
cal dir que es sol.licitaren un total d’11 ofertes. 

b) En els expedients adjudicats per mitjà de concurs obert de la selecció ve 
precedida d’un informe tècnic i d’una proposta de la Mesa de contractació, 
composta i constituïda en forma correcta. 

En el plec s’estableixen els criteris de valoració degudament ponderats, d’acord amb un 
qüestionari que formalitza prèviament pel servei interessat en la contractació, i s’hi 
indica per al preu un valor del 25%. 

Quant als requisits legals de publicitat, s’acompleix amb els trams establits en la Llei de 
Contractes i en els dos casos existeixen publicacions tant en el DOGV com en el 
DOCE. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament signat pel 
Rector i per un apoderat del contractista amb poder suficient. 

En tots els casos consta que s’ha dipositat la fiança definitiva. 

5.2.5 Execució dels contractes 

No hi ha en els expedients cap documentació relativa a l’execució, si bé cal tenir en 
compte que els contractes van ser subscrits en desembre de 2000 i , fins i tot, en algun 
cas, ja en 2001. 

5.3 Contractes d’assistència tècnica i de serveis 

Durant l’exercici, s’han tramitat 13 expedients de contractació de serveis per un import 
de 548 milions de pessetes, dels quals 180 milions de pessetes corresponen a expedients 
adjudicats per concurs i la resta del procediment negociat. 

Els dos expedients examinats que es detallen tot seguit pujaren a 376 milions de 
pessetes i impliquen el 68,6% de l’import adjudicat. 

Tipus licitació Expt. Detall 
Import 

adjudicació 
    

CONCURS 04/00/C Manteniment de jardins i limp. integral exterior dels 
Campus de Vera i Gandia (*) 

58 

PROC. NEG 15/00/C Redacció projectes edificis IDI 318 
   376 

(*) import anual 

Quadre 39 
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La revisió ha posat de manifest que, en general, els expedients analitzats han sigut 
tramitats d’acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que es 
comenten tot seguit: 

5.3.1 Actuacions administratives prèvies 

En els dos expedients analitzats s’ha constatat l’existència d’ordre de l’òrgan de 
contractació que implica l’inici formal del procediment. 

En els dos expedients hi ha la proposta de contractació emesa pel Vicegerent. 
Prospectiva que el 28/12/00 fa esment d’un concurs d’idees previ mitjançant el qual 
entén que es justifica la iniciació del procés i del qual, al seu torn, extrau les 
característiques tècniques. 

En els dos expedients hi ha informes fiscals amb caràcter favorable i en el 15/00/C 
consta el corresponent document de finançament de despeses plurianuals. 

Els plecs de condicions administratives han sigut aprovats pel Rector. Així mateix, hi ha 
un plec de prescripcions tècniques elaborat pel servei corresponent i aprovat també pel 
Rector. 

5.3.2 Òrgan de contractació 

El Rector exerceix aquesta atribució i aprova l’expedient de contractació, adjudica el 
contracte i el formalitza. 

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

L’expedient 04/00/C s’ha adjudicat mitjançant concurs obert. L’expedient 15/00/C pel 
procediment negociat sense publicitat. 

a) En l’expedient adjudicat per concurs obert s’acompleixen els requisits legals de 
publicitat, apareixent un anunci tant en el DOGV com en el DOCE. 

 Els criteris d’adjudicació pels quals es regeix aquest concurs s’estableixen a 
partir d’un qüestionari que l’ompli el servei interessat. Al factor preu se li 
assigna el 50% del valor total. 

 L’òrgan de contractació realitza l’adjudicació segons la proposta de la Mesa de 
Contractació, que alhora compta amb un informe tècnic del Cap de la Secció de 
Manteniment. La composició i constitució de la Mesa resulten correctes i 
d’acord amb el que preveu el plec. 

b) L’expedient adjudicat pel procediment negociat sense publicitat es fonamenta en 
el supòsit previst en l’article 216.4 de la Llei de Contractes, referit al cas en què 
s’ha celebrat prèviament un concurs de projectes, sempre que el contracte 
implique una continuïtat del concurs i estiga previst en les seues condicions. En 
el present procediment va haver un concurs d’idees anterior, però segons l’escrit 
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de 28/12/00 del Vicerectorat de Planificació i Qualitat Prospectiva, no sembla 
desprendre’s que s’hi preveiés de manera indubtable la seua continuïtat amb la 
posterior contractació de la redacció dels projectes. D’altra banda, l’adjudicatari 
del lot 1 dels 3 de què consta el contracte, mitjançant l’escrit de 29/12/00 
demana la baixa en la relació laboral que l’uneix a la Universitat per causa 
d’incompatibilitat amb la contractació, i diu que se li ha “oferit” la possibilitat de 
realitzar l’encàrrec. 

En aquest mateix contracte cal destacar la celeritat de la seua tramitació, ja que 
el 29/12/00 es demanen 3 ofertes (una per a cada lot) i es tanca el termini de 
presentació de proposicions el mateix dia, que al mateix temps és el 
d’adjudicació del contracte i el de la signatura. No sembla possible que un sol 
dia, tractant-se d’una adjudicació de més de 318 milions de pessetes, ni els 
proposadors puguen realitzar una oferta en les degudes condicions ni l’òrgan de 
contractació puga adoptar una decisió amb els elements de judici suficients, 
sobretot quan no s’hi va celebrar cap reunió d’una mesa de contractació ni se’n 
troben els informes tècnics. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en document administratiu i els signa el Rector, un 
apoderat del contractista o el mateix contractista quan es tracta d’una persona física. 

En l’expedient 15/00/C no es dipositen fiances i es preveu que la garantia definitiva serà 
dipositada mitjançant la retenció del preu. 

En el mateix expedient no consta tampoc que l’adjudicatari del lot 1 haja justificat estar 
al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5.3.5 Execució dels contractes 

En l’expedient 04/00/C existeixen factures mensuals on no consta el vist-i-plau de la 
unitat corresponent de la Universitat. I en l’altre no es troba cap documentació relativa a 
l’execució i recepció dels serveis, si bé cal tenir en compte la tardana data de 
subscripció. 

5.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

No s’hi observen aquestes incidències en els contractes examinats. 
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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 dels cursos d’especialització. Els estatuts de les universitats establiran 
el procediment per a l’autorització dels dits contractes i els criteris per a l’afectació dels 
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 l’article 11 de la mateixa Llei, d’acord amb les normes 
bàsiques que reglamentàriament s’establesquen. 

El R.D. 1930/1984, de 10 d’octubre, que va ser modificat pel R.D.1.450/1989, de 24 de 
novembre, desenvolupa l’article 45.1 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de 
Reforma Universitària. 

Els convenis i contractes d’investigació i serveis estan regulats en els articles 202 a 220 
dels Estatuts de la Universitat, aprovats per decret 145/1985, de 20 de setembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

La Junta de Govern de 9 d’abril de 1992, a proposta del Consell d’Investigació de la 
Universitat, va aprovar una normativa sobre la gestió administrativa de contractes i 
prestacions de servei. 

6.2 Expedients seleccionats 

El total d’expedients vigents en l’exercici de 2000 puja a 1.074, i el seu import total és 
de 9.116 milions de pessetes. Se n’han revisat 9 per un total de 390 milions de pessetes, 
cosa que representa un 4,3% de l’import total. 

Han sigut seleccionats els expedients següents: 

Núm. conveni Títol Import 
19990613 POSICOST 40 
20000070 TERMINAL MARÍTIMA DE CONTENIDORS 21 
20000085 CASA MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA 100 
20000107 IMPLANT. ENSENYAMENTS UNIVERS. A XÀTIVA  107 
20000138 ELIMINACIÓ BIOLÒGICA DE MATÈRIA ORGÀNICA 30 
20000150 HABITATGE  UNIFAMILIAR LAS SUERTES DE CAUDETE 2 
20000538 GENS DE RESSISTÈNCIA A VIROSIS TSWV I  TYLCV 27 
20000683 INVENTARI DE L’ARBRAT DE VALÈNCIA 34 
20000693 SUPERCHARGED DIESEL ENGINE TRANSIENT BEHAVIOUR 29 

  390 

Quadre 40 
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6.2.1 Òrgan competent 

Els contractes han sigut subscrit pel Rector, d’acord amb el que preveu l’article 202 dels 
Estatuts de la Universitat. En l’expedient 20000070 signa un Vicerector per delegació 
del Rector, que es troba entre la documentació. No obstant això, en el 20000107 no 
figura el text del contracte, per la qual cosa s’ignora qui és l’òrgan que l’ha subscrit. 

Quant a la representació de l’altra part, normalment figura en el text contractual que la 
persona que signa té suficients poders i s’indica l’instrument que se’ls va conferir. No 
obstant això, aquesta data no s’acredita en l’expedient 20000070. 

6.2.2 Procediment i formalització del contracte 

En primer lloc i amb caràcter general, cal destacar que la documentació aportada per la 
Universitat a la Sindicatura de Comptes per a l’anàlisi dels contractes és summament 
escassa. Els serveis centrals no compten amb expedients pròpiament dits, sinó amb una 
documentació dispersa que es trameten els departament que hi intervenen i que no 
permet fer un seguiment del procediment seguit, des dels tràmits preparatoris fins la 
total execució del que s’ha convingut. Això dificulta el control per part dels serveis 
centrals de la Universitat i dels òrgans competents per efectuar el control extern dels 
contractes d’investigació. 

D’acord amb el que preveu l’article 210 dels Estatuts, hauria de constar en els 
expedients el compromís previ, manifestat per escrit, dels membres del departament o 
institut universitari afectat per la signatura d’un contracte. Tanmateix no consta en els 
expedients la formalització del compromís, excepte en el 19990613. 

L’article 213 dels estatuts exigeix “la determinació concreta dels percentatges establits 
en el número anterior, haurà de figurar expressament en la proposta del departament per 
a obtenir l’autorització del Rector”. Tampoc no consta en els expedients examinats que 
es formalitze aquest tràmit de proposta. 

Entre la documentació examinada no hi ha elements per a dilucidar si la remuneració 
del personal que participa en l’execució dels corresponents contractes respon a uns 
criteris prèviament establits, atenent el grau de responsabilitat i de participació assumits 
en l’execució del que s’ha convingut, d’acord amb el que preveu l’article 212.2,b) dels 
estatuts ni si s’acompleixen les previsions del dit article 212 en ordre a la distribució de 
les quantitats percebudes pels contractes. Tanmateix, en el 19990613 hi ha una proposta 
de finançament per conceptes que accepta l’investigador principal, així com el 
justificant de les despeses realitzades. 

Cal destacar en aquest apartat que alguns dels negocis jurídics examinats són 
susceptibles de ser considerats convenis de col.laboració, de caràcter interadministratiu, 
regulats, entre altres, en els articles 4 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, o en els articles 55 i 
següents de la Llei de Bases de Règim Local. Igual ocorre amb el 19990613 i amb el 
20000107, mitjançant els quals s’instrumenten subvencions concedides a la Universitat 
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per part d’altres entitats públiques. I també amb els expedients 20000085 i 20000683, 
subscrits amb l’Ajuntament de València. 

Els altres expedients sí que responen amb més propietat a la figura dels convenis i 
contractes d’investigació i serveis que regulen els articles 202 i següents dels estatuts de 
la Universitat. No obstant això, en el cas del 20000150 es considera que el seu objecte 
és més propi d’un contracte de serveis professionals que d’un conveni d’investigació o 
serveis, ja que es contracta amb un promotor privat el desenvolupament d’un projecte 
d’obres i la seua direcció. 

El 20000693, signat amb Renault, està estés en anglés, cosa que no resulta correcte a la 
vista de l’article 5 dels estatuts que diu que són llengües oficials de la Universitat les de 
la Comunitat Valenciana, per la qual cosa cal entendre que el contracte hauria d’estar 
redactat i signat en una d’aquestes dues llengües. 

6.2.3 Execució dels contractes 

En els expedients examinats són molt escasses les dades sobre l’execució del que s’hi 
ha contractat, els pagaments efectuats i el repartiment del seu import. S’hi troba la fitxa 
del projecte, del Centre de Transferència de Tecnologia, i en algun supòsit hi ha 
justificant de despeses realitzades (19990613) o alguna certificació de l’altra part 
contractant (en el 20000683 hi ha una memòria valorada i una certificació del cap del 
servei de Jardineria i Paisatge de l’Ajuntament de València). Ara bé, cal tenir present 
que per la durada que tenen la majoria dels contractes, quasi tots es troben en fase 
d’execució. 

No s’ha detectat cap problema entre les parts contractants i la Universitat. No obstant 
això, es ve a establir l’obligatorietat de dur a terme una resolució amistosa de les 
diferències que puguen plantejar-se. Si la resolució no aconsegueix la seua finalitat, en 
la majoria dels caos es té previst com a fur el dels jutjats i tribunals de València, 
disposició que no es manifesta sobre l’ordre jurisdiccional competent per a intervenir. 
En un altre cas són els jutges i tribunals de Barcelona (20000538) o la Cambra 
Internacional de Comerç (20000693). 

6.2.4 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

Per a comprovar l’observança dels límits quantitatius assenyalats pel R.D. 1.930/1984, 
en la seua nova redacció segons el R.D. 1.450/1989, s’ha sol.licitat informació relativa 
als professors que han dirigit i participat en els contractes d’investigació que 
s’examinen, i s’ha comprovat que no sobrepassen els límits establits. 

6.2.5 Control intern d’ingressos i despeses 

Dins de la normativa específica aprovada per la Universitat per a efectuar contractes 
d’investigació, queda desdibuixat el paper que ha d’acomplir el responsable del control 
intern. 
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En l’exercici del control intern, cal prestar particular atenció als extrems següents: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per al seu objectiu investigador. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

c) Que no sobrepassen l’import dels crèdits assignats. 

d) Que existeix una regularitat en els ingressos prevists en el contracte i en 
l’afectació dels béns obtinguts. 

e) Que s’efectua la liquidació dels contractes. 

6.3 Comptabilitat dels contractes i convenis d’investigació 

La Universitat no segueix criteris uniformes en el reconeixement d’ingressos derivats de 
l’execució dels distints projectes d’investigació, en els quals, a més, no hi ha una 
correlació entre els ingressos i les despeses. 
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