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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (d'ara endavant, 
la 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 conformement a les 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 de forma total o parcial en les auditories realitzades per la IGGV, i n'hem 
utilitzat aquelles conclusions que s'han considerat pertinents. Sí que han sigut objecte 
d'una fiscalització especial els contractes i els convenis d'investigació, els quals han 
sigut analitzats pel 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, en general, d'acord amb els 
principis i les normes que hi són d'aplicació; sense perjudici de les observacions 
que farem en els apartats 2.1.2, 2.3.1 i 4.2 del present informe. 

- El pressupost de l'exercici de 2000 fou aprovat pel Consell Econòmic el 10 de 
febrer d'aqueix mateix any, després de ser informat favorablement per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, tal i com estableix l'article 15 de la 
llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per 
a l'any 2000 (vegeu l'apartat 2.1.1). 

- El romanent de tresoreria usat per a finançar el Pressupost Definitiu de Despeses 
és major que l'obtingut en la Liquidació del Pressupost de l'exercici, que 
determina l'import màxim que es pot usar per a finançar amb aquest recurs 
modificacions de crèdit. 

- El grau d'execució de l'Estat Total de Despeses de l'exercici de 2000, ha sigut del 
62,9%; percentatge que es considera baix. Destaca el reduït grau d'execució del 
capítol VI, "Inversions reals", amb un 48,1% El grau de compliment de l'Estat 
Total de Despeses es xifra en un 93,0%. 

- En el Pressupost d'Ingressos, el grau d'execució va ser del 152,8% i el de 
compliment, del 94,5%. L'elevat grau d'execució es deu al reconeixement i 
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cobrament de 3.000 milions de pessetes en el capítols IX no prevists en el 
pressupost (vegeu l'apartat 2.3.5). 

- La Universitat ha tramés la Liquidació del Pressupost per a l'exercici de 2000 a 
la Conselleria de Cultura i Educació el 6 de juny de 2001; quan calia haver-lo 
tramés abans del 30 d'abril de 2001; tal i com es determina en l'article 15.6 de la 
llei 12/2000, de 28 de desembre. 

1.2.2 Conclusions referides al compliment del principi de legalitat i a d'altres 
qüestions  

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació, ha 
posat de manifest que la seua gestió ha sigut conforme -per regla general- a la 
normativa legal; sense perjudici de les observacions contingudes en els apartats 
5 i 6 d'aquest informe. 

1.2.3 Recomanacions  

- Cal millorar el control i la comptabilitat de les taxes acadèmiques, en allò que 
afecta els ajornaments. 

- Cal potenciar el control de les caixes fixes. 
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2. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

2.1 Pressupost inicial i modificacions  

2.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2000, que fou aprovat pel Consell Econòmic de la Universitat 
en data 10 de febrer de 2000, ascendí a 9.143 milions de pessetes; cosa que denota un 
increment del 15,2%, respecte a l'exercici anterior. 

L'aprovació del pressupost per a l'exercici de 2000 es va fer -una vegada informat 
favorablement per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència- conformement a 
l'article 15 de la llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat 
Valenciana per a l'exercici de 2000. 

D'acord amb el precepte suara citat, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
informarà, prèviament a l'elevació al Consell Social de la proposta del pressupost per a 
l'exercici de 2000, sobre la seua adequació tant pel que fa a l'import fixat en la mateixa 
Llei de Pressuposts per a l'exercici de 2000 -a l'efecte de la subvenció per a despeses 
corrents de la Universitat-, com al cost autoritzat per tots els conceptes retributius del 
personal docent i no docent. Aquest cost es fixa el mes de gener de 2000, una vegada 
coneguts els crèdits matriculats. 

L'aplicació d'aquesta mesura en el temps establit a aqueix efecte, dificulta el 
compliment del principi d'anualitat pressupostària, perquè en condiciona l'aprovació al 
fet que aquesta tinga lloc una vegada iniciat l'exercici en què haurà d'estar en vigor. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que el pressupost és un instrument de planificació de 
l'activitat financera, el termini de vigència del qual és d'un any, i en la mesura que es 
redueix el temps en què s'han de realitzat els ingressos i les despeses, l'execució del 
pressupost resulta afectada negativament. 

En el Pressupost d'Ingressos, els increments més rellevants es produeixen en el capítol 
III, "Taxes i d'altres ingressos", amb un 39,6% més que en 1999, i en el capítol VIII, 
"Actius financers", que inclou sobretot el romanent de tresoreria destinat a finançar les 
inversions del primer i segon Pla Plurianual d'Inversions (vegeu l'apartat 2.1.2). Per 
contra, és significativa la disminució de 3.325 milions de pessetes del capítol VII, 
"Transferències de capital".  

En el Pressupost de Despeses, els augments més significatius tenen lloc en el capítol I, 
"Despeses de personal", i en el capítol VI, "Inversions reals", que constitueixen el 
37,7% i el 41,2% del pressupost total. Aquests capítols experimenten un creixement de 
403 i 443 milions de pessetes, respectivament, respecte a l'exercici anterior. 
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Pressupost inicial  
Capítols 

1999 2000 

Variació pressupost 

00/99 

III Taxes i d'altres ingressos 384 536 152 39,6% 

IV Transferències corrents 4.221 4.849 628 14,9% 

V Ingressos patrimonials  6 20 14 233,3% 

VII Transferències de capital 3.325 0 (3.325) (100,0%) 

VIII Actius financers 0 3.638 3.638 - 

IX Passius financers 0 100 100 - 

Total ingressos 7.936 9.143 1.207 15,2% 

I Despeses de personal 3.043 3.446 403 13,2% 

II Despeses  de funcionament 1.485 1.543 58 3,9% 

III Despeses financeres 69 351 282 408,7% 

IV Transferències corrents 14 35 21 150,0% 

VI Inversions reals  3.325 3.768 443 13,3% 

Total despeses 7.936 9.143 1.207 15,2% 

Quadre 1 

 

2.1.2 Modificacions pressupostàries 

El Pressupost Definitiu per a 2000 experimentà un creixement del 62,6%, en relació al 
Pressupost Inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que foren de 
5.727 milions de pessetes. 

En el quadre 2 es reflecteixen les modificacions de crèdit, en milions de pessetes. 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increm. pressup. 

defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 536 142 678 26,5% 

IV Transferències corrents 4.849 147 4.996 3,0% 

V Ingressos patrimonials  20 0 20 0,0% 

VII Transferències de capital 0 668 668 - 

VIII Actius financers 3.638 4.770 8.408 131,1% 

IX Passius financers 100 0 100 0,0% 

 Total ingressos 9.143 5.727 14.870 62,6% 

I Despeses de personal 3.446 12 3.458 0,3% 

II Despeses funcionament 1.543 269 1.812 17,4% 

III Despeses financeres 351 0 351 0,0% 

IV Transferències corrents 35 72 107 205,7% 

VI Inversions reals  3.768 5.374 9.142 142,6% 

 Total despeses 9.143 5.727 14.870 62,6% 

Quadre 2 

 

Durant l'any 2000 es van tramitar un total de cinquanta-set expedients de modificació 
pressupostària, per un total de 5.727 milions de pessetes, que van significar un 
increment del Pressupost Definitiu del 62,6%. 

Hem revisat vuit expedients de modificació, per un total de 1.557 milions de pessetes, i 
no hi hem detectat deficiències significatives. 

Cal destacar que el romanent de tresoreria utilitzat en el finançament dels crèdits 
definitius va ser de 8.408 milions de pessetes; mentre que l'obtingut en la Liquidació del 
Pressupost de l'exercici anterior fou de 3.022 milions de pessetes; això significa que s'hi 
van finançar despeses per un import de 5.386 milions de pessetes que no tenien 
realment la font de finançament utilitzada. 

2.2 Execució de l'Estat de Despeses 

Segons que es mostra en el quadre número 3, el grau d'execució (que relaciona les 
obligacions reconegudes amb les previsions definitives), és del 62,9%; mentre que el 
grau de compliment (que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions 
reconegudes) arriba al 93,0%. El grau d'execució es deu fonamentalment a la baixa 
execució del capítol VI, "Inversions reals", un 48,1%. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 
recon. 

Pags. 
líquids  

Obligs. 
pent. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment 

I Despeses de personal 3.458 3.098 3.058 40 89,6% 98,7% 

II Despeses funcionament 1.812 1.428 1.268 160 78,8% 88,8% 

III Despeses financeres 351 327 327 0 93,2% 100,0% 

IV Transferències corrents 107 95 78 17 88,8% 82,1% 

VI Inversions reals  9.142 4.399 3.961 438 48,1% 90,0% 

TOTAL 14.870 9.347 8.692 655 62,9% 93,0% 

Quadre 3 
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2.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 3.098 milions de pessetes; 
cosa que dóna un grau d'execució del 89,6%. El grau de compliment ha sigut del 98,7%. 
El quadre 4 recull, en milions de pessetes, l'evolució per articles de les obligacions 
reconegudes en el capítol I. 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris funcionaris  2.429 2.645 216 8,9% 

Cotitzacions socials  448 439 (9) (2,0%) 

D'altres despeses socials  13 14 1 7,7% 

TOTAL 2.890 3.098 208 7,2% 

Quadre 4 
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Les obligacions reconegudes per "Sous i salaris" han experimentat un increment del 
8,9%. El detall per conceptes i la seua evolució es mostren, en milions de pessetes, en el 
quadre número 5. 

 
 

Concepte 
Total a 

31/12/99 
Total a 

31/12/00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

101/102 Alts càrrecs 63 94 31 49,2% 

120/130 Funcionaris  1.580 1.662 82 5,2% 

131 Laboral fix 81 74 (7) (8,6)% 

111/140/141 Laboral temporal 647 702 55 8,5% 

150 D'altre personal 57 7 (50) (87,7)% 

160/161 Productivitat, gratificacions 1 106 105 10.500,0% 

TOTAL 2.429 2.645 216 8,9% 

Quadre 5 

 

L'increment del 8,9% de les obligacions reconegudes per "Sous i salaris" s'explica per: 

- L'augment retributiu del 2% aplicat per la Llei de Pressuposts per  l'any 2000. 

- L'increment significatiu del personal docent, a conseqüència de la implantació en 
la Universitat de noves llicenciatures i de nous cursos en les llicenciatures ja 
existents. 

- L'augment en el concepte d'"Alts càrrecs" de 31 milions de pessetes, a 
conseqüència de la creació de dotze llocs de coordinador de COU. 

- L'increment que es produeix en el concepte 160, "Productivitat, gratificacions", 
que en l'exercici de 2000 recull les retribucions dels professors vinculats a què 
ens referim en l'apartat 2.3.2 del present informe; mentre que l'any 1999 aquesta 
despesa venia distribuïda entre els distints conceptes que formen el capítol I. 

Els quadres 6 i 7 mostren el detall de les variacions de personal. 
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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: 256 258 2 0,8% 

Catedràtic d'universitat 45 45 0 0,0% 

Catedràtic d'escola universitària 16 18 2 12,5% 

Professor titular d'universitat 109 101 (8) (7,3)% 

Professor titular d'escola universitària 86 94 8 9,3% 

Contractat: 407 475 68 16,7% 

Professor emèrit 1 0 (1) (100,0)% 

Professor associat 286 350 64 22,4% 

Professor visitant 3 5 2 66,7% 

Ajudant 117 120 3 2,6% 

Total P.D.I. 663 733 70 10,6% 

Personal d'administració i serveis:     

Funcionari 110 106 (4) (3,6)% 

Laboral 110 125 15 13,6% 

Total P.A.S. 220 231 11 5,0% 

Total personal 883 964 81 9,2% 

Quadre 6 

 
 

Personal 
Total a 

31/12/99 
Total a 

31/12/00 
Increment 

00/99 

Funcionaris docents 256 258 0,8% 

Contractats docents  407 475 16,7% 

Funcionaris no docents  110 106 (3,6)%

Laborals no docents 110 125 13,6% 

TOTAL 883 964 9,2%

Quadre 7 

 

Les despeses de personal addicionals a la plantilla de la Universitat relacionades amb 
convenis i contractes d'investigació, es registren en el capítol VI, "Inversions reals"; s'hi 
han reconegut obligacions per import de 269 milions de pessetes per aquest concepte en 
l'exercici de 2000. 
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Les despeses del capítol I, "Despeses de personal", no superen el cost autoritzat per a 
aquest capítol, fixat en l'acord de 28 de març de 2000 del Govern Valencià. 

2.2.2 Despeses de funcionament 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 1.428 milions de pessetes; 
cosa que dóna un grau d'execució del 78,8%. Els pagaments realitzats han abastat el 
88,8% de les obligacions reconegudes. 

En el quadre 8 es resumeix, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions 
reconegudes, a escala de concepte. 

 
Núm. 

compte 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

202 Arrendament edificis i d'altres construccions 49 24 (25) (51,0)% 

203 Arrendament de maquinària, instal. i utillatge 1 4 3 300,0% 

209 Cànons 3 0 (3) (100,0)% 

212 Reparació, manten. i conserv. edifs. i d'altres constr. 62 88 26 41,9% 

213 Reparació, manten. i conserv. de maq. instal. i utillat. 11 21 10 90,9% 

216 Reparació, manten. i conserv. equips proces. inform. 6 12 6 100,0% 

220 Material d'oficina 66 77 11 16,7% 

221 Subministraments 141 206 65 46,1% 

222 Comunicacions 77 91 14 18,2% 

223 Transports  16 11 (5) (31,3)% 

224 Primes d'assegurances 5 8 3 60,0% 

225 Tributs 0 0 0 - 

226 Despeses diverses  93 108 15 16,1% 

227 Treballs realitzats per altres empreses 366 497 131 35,8% 

228 D'altres despeses 96 155 59 61,5% 

231 Dietes, locomoció i trasllats 32 30 (2) (6,3)% 

232 D'altres indemnitzacions 78 62 (16) (20,5)% 

240 Despeses especials funcionament 21 27 6 28,6% 

249 Despeses de funcionament de Campus 4 7 3 75,0% 

TOTAL 1.127 1.428 301 26,7% 

Quadre 8 

 

Com podem observar en el quadre anterior, les obligacions reconegudes en el capítol II 
han sofrit un increment, respecte a 1999, del 26,7%. Fonts de la Universitat justifiquen 
aquest augment per la posada en funcionament de dos edificis nous; cosa que ha 
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comportat un increment en els conceptes 216, "Reparació, manteniment i conservació 
d'edificis", 221, "Subministraments", i 222, "Comunicacions", i un descens en el 
concepte "Arrendament edificis i d'altres construccions".  

L'increment produït en el concepte 228, "D'altres despeses", és conseqüència de 
l'augment dels cursos i màsters que imparteix la Universitat, les despeses generals dels 
quals són imputades a aquest concepte pressupostari. 

En la revisió efectuada, hem verificat obligacions reconegudes del capítol II per un 
import de 37 milions de pessetes, un 2,6% del total de les obligacions comptabilitzades 
en aquest capítol, i no hi hem detectat incidències significatives. 

2.2.3 Despeses financers  

En aquest capítol III de despeses, es van reconéixer obligacions i pagaments per 327 
milions de pessetes. Aquest import correspon als interessos ocasionats pel préstec que la 
Universitat manté amb el Banc Europeu d'Inversions. Els dits interessos són fiançats per 
la Generalitat Valenciana, d'acord amb els convenis subscrits a aqueix efecte (vegeu 
l'apartat 2.3.2). 

2.2.4 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes d'aquest capítol han sigut de 4.399 milions de pessetes, 
que donen un baix grau d'execució, del 48,1%; mentre que el grau de compliment ha 
sigut del 90,1%. 

En el quadre 9 es recull, en milions de pessetes, el detall de les obligacions 
reconegudes, per grups de funció, i que s'eleven a 4.399 milions de pessetes; d'aquests, 
3.413 milions de pessetes en corresponen a inversions relacionades amb els plans 
d'inversions, i la resta, a despeses derivades de l'activitat investigadora. 

 
 

Descripció 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

Inversions acollides al I Pla de Finançament 2.929 2.699 230 

Inversions acollides al II Pla de Finançament 484 377 107 

Projectes i convenis  986 885 101 

TOTAL 4.399 3.961 438 

Quadre 9 

 

En el quadre 10 es mostra, en milions de pessetes, l'Estat d'Execució i Autorització dels 
dos plans d'inversió. 
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Anualitat 

1998 1999 2000 2001 Total 
Inversió 

9.925   9.925 4.165 

 2.925   2.925 3.656 

 2.500   2.500 730 

 100  100 2.950 

  100 100 0 

9.925 5.425 100 100 15.550 11.501 
 

Autoritzat 

1998 1999 2000 2001 

Total 

autoritzat 

4.165   4.165 

 1.814 1.842  3.656 

 158 374 190 722 

  2.195 513 2.708 

   0 

4.165 1.972 4.411 703 11.251 

Quadre 10 

 

La Direcció General d'Ensenyaments ha autoritzat disposicions de crèdit, a 31 de 
desembre de 2000, per un total de 4.037 i 374 milions de pessetes, corresponents al 
Primer i Segon Pla d'Inversions, respectivament. En l'exercici de 2001, a la data d'aquest 
informe, ha autoritzat un total de 703 milions de pessetes, que corresponen a inversions 
justificades en 2000. El finançament del Segon Pla d'Inversions està realitzant-se amb 
instruments del Primer Pla. 

En la revisió de documents comptables, hem verificat obligacions reconegudes a càrrec 
del capítol VI per un total de 305 milions de pessetes, que equivalen al 6,9% del total de 
despeses d'aquest capítol, i no hi hem detectat deficiències significatives.



Universitat Miguel Hernández d'Elx. Exercici de 2000 

- 234 - 

2.3 Execució de l'Estat d'Ingressos 

El Pressupost Definitiu d'Ingressos s'eleva a 14.870 milions de pessetes i els drets 
reconeguts, a 9.872 milions de pessetes. En el quadre 11 es mostra, en milions de 
pessetes, el grau d'execució del Pressupost d'Ingressos, que va ser del 152,8%; mentre 
que el grau de compliment en va ser del 94,5%. L'alt grau d'execució és conseqüència 
fonamentalment del cobrament d'una part del préstec del BEI, no previst en el 
Pressupost. 

 
 

Ingressos  
Pressupost 
definitiu 

Drets  
reconeguts  

Ingressos  
líquids  

Drets  
cancel.lats

Drets  
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 678 978 760 7 211 144,2% 77,7% 

IV Transferències corrents  4.996 4.866 4.691 0 175 97,4% 96,4% 

V Ingressos patrimonials  20 134 134 0 0 670,0% 100,0% 

VII Transferències de capital 668 894 743 15 136 133,8% 83,1% 

IX Passius financers  100 3.000 3.000 0 0 3.000,0% 100,0% 

Exercici corrent 6.462 9.872 9.328 22 522 152,8% 94,5%  

Romanent de Tresoreria  8.408 

TOTAL 14.870 

Quadre 11 
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2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", han sigut de 978 milions 
de pessetes, que indiquen un grau d'execució del 144,2%; el grau de compliment n'ha 
sigut del 77,7%. 

En el quadre 12 es mostra l'evolució dels drets reconeguts, en milions de pessetes, 
compresa la compensació per beques, que la Universitat comptabilitza en el capítol IV, 
"Transferències corrents".  

 

1999 2000 
Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Taxes acadèmiques 514 66,2% 802 68,2% 56,0% 

Compensació per beques 163 21,0% 198 16,8% 21,5% 

Prestació de serveis  76 9,8% 74 6,3% (2,6)% 

D'altres ingressos propis  23 3,0% 102 8,7% 343,5% 

TOTAL  776 100,0% 1.176 100,0% 51,55% 

Quadre 12 

 

a) Taxes acadèmiques 

En l'article 31, "Taxes acadèmiques", es comptabilitzen drets reconeguts per valor de 
802 milions de pessetes; això ha significat un increment del 56,0%, respecte de 
l'exercici anterior, a causa majoritàriament dels errors existents en la comptabilitat 
d'aquests drets. 

La Universitat ha comptabilitzat per duplicat drets reconeguts per taxes acadèmiques 
per un import estimat de 189 milions de pessetes. Això es deu, d'una banda, al fet 
d'haver-ne comptabilitzat els ajornaments sense considerar que aquests drets ja 
figuraven comptabilitzats en el Pressupost d'Ingressos, quan es va efectuar el traspàs del 
que hi havia recaptat dels comptes restringits als comptes operatius. Aleshores calia 
haver-ne efectuat una regularització, a fi d'evitar la duplicitat en la comptabilitat i de 
recollir adequadament l'ajornament dels terminis en què l'alumne paga la matrícula. 
L'efecte d'aquesta inadequada comptabilitat en Pressupost Corrent s'estima en 165 
milions de pessetes. Així mateix, la Universitat ha seguit mantenint com a pendent de 
cobrament en Pressuposts Tancats 24 milions de pessetes que corresponien a 
liquidacions de taxes no pagades pels alumnes i que, posteriorment, una part (que no 
s'ha pogut quantificar) s'ha cobrat i comptabilitzat en Pressupost Corrent. L'efecte 
estimat d'aquesta comptabilitat inadequada fa que els drets pendents de cobrament 
d'exercicis tancats estiguen sobrevalorats en 24 milions de pessetes. 
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La Universitat assenyala, en al.legacions, que en tots dos casos va practicar la 
corresponent regularització en el càlcul del romanent de tresoreria 

En el quadre 13 es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la Universitat. 

 

Alumnes Variació 

Curs 98/99 5.852 - 

Curs 99/00 7.533 28,7% 

Curs 00/01 8.414 11,7% 

Quadre 13 

 

b) Compensació per beques 

La Universitat comptabilitza els ingressos per compensació de beques en el capítol IV, 
"Transferències corrents".  

En aquest concepte es reconeixen drets per 198 milions de pessetes, que corresponen a 
beques concedides pel Ministeri d'Educació i Ciència i per la Generalitat Valenciana. 
Pel que fa a la seua comptabilitat, la Universitat reconeix els drets quan els recapta o 
quan en rep la notificació, però no amb anterioritat. 

El quadre 14 mostra, en milions de pessetes, la composició d'aquest concepte. 

 

Compensació beques Import 

Beques MEC alumnes becaris 119 

Segon pagament 99/00 45 

Tercer pagament 99/00 72 

D'altres 2 

Beques MEC família nombrosa 64 

Primer pagament curs 99/00 22 

Segon pagament curs 99/00 34 

Tercer pagament curs 99/00 5 

D'altres 3 

Total compensació beques Admó. central 183 

Curs 99/00 beques Generalitat Valenciana 15 

Total compensació beques 198 

Quadre 14 
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c) Prestació de serveis públics 

Aquest concepte recull els ingressos obtinguts a conseqüència de la participació de la 
Universitat en els projectes i convenis d'investigació. En l'exercici de 2000 es van 
reconéixer drets per 74 milions de pessetes, un 2,6% menys que en 1999. 

d) D'altres ingressos propis 

Els drets reconeguts en aquest concepte ascendiren a 102 milions de pessetes, un 
343,5% més que en l'exercici de 1999. Açò es produeix principalment per l'increment 
de dos conceptes pressupostaris: 

- "Reintegraments", que passa de 2 milions de pessetes a 22 milions de pessetes. 

- "D'altres ingressos", que experimenten un increment absolut de 47 milions de 
pessetes, que responen a la comptabilitat de l'IVA i a avançaments concedits a 
distints investigadors per un import de 21 milions de pessetes. 

2.3.2 Transferències corrents 

La previsió definitiva del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents" va ser de 
4.996 milions de pessetes i els drets reconeguts, de 4.866 milions de pessetes; cosa que 
dóna un grau d'execució del 97,4%. El grau de compliment ha sigut del 96,4%. 

El quadre 15 mostra, en milions de pessetes, la composició i evolució dels drets 
reconeguts en aquest capítol. 

 

1999 2000 
Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

De comunitats autònomes 3.840 93,1% 4.579 94,1% 19,2% 

De l'Administració central 167 4,1% 198 4,1% 18,6% 

D'altres 116 2,8% 89 1,8% (23,3)% 

TOTAL 4.123 100,0% 4.866 100,0% 18,0% 

Quadre 15 

 

a) Transferències de comunitats autònomes 

Els drets reconeguts en aquest concepte s'eleven a 4.579 milions de pessetes i 
corresponen íntegrament a transferències corrents realitzades per la Generalitat 
Valenciana. 

El quadre 16 mostra, en milions de pessetes, la composició del dit import. 
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Subvencions corrents G.V. Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 2.400 

- Ajust subvenció Llei de Pressuposts  365 

- Suplement despesa corrent 996 

- Suplement subvenció acord 22/12 80 

- Subvenció lligada a objectius 61 

Total subvenció global 3.902 

- Compensació despeses financeres deute 327 

- Professors vinculats  133 

- Programa operatiu local 2000-2006 100 

- Beques 24 

- D'altres convenis  93 

Total d'altres subvencions corrents 677 

Total subvencions corrents G.V. 4.579 

Quadre 16 

 

"Subvenció global" 

La subvenció global que rep la Universitat l'any 2000 és de 3.902 milions de pessetes. 
La finalitat d'aquesta subvenció és de sufragar les despeses corrents de la Universitat. 

En el quadre 17 es mostra, en milions de pessetes, el calendari comparatiu de 
cobraments de les transferències corrents rebudes, corresponents a la subvenció global 
durant els anys 1998, 1999 i 2000. 
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1998 1999 2000 
Subvenció global 

Import % s/total Import % s/total Import % s/total 

Exercici corrent:     

1r. trimestre 600 20,7% 514 14,2% 900 23,0% 

2n. trimestre 400 13,8% 941 26,1% 600 15,4% 

3r. trimestre 800 27,6% 599 16,6% 600 15,4% 

4t. trimestre 0 0,0% 1.344 37,2% 1.722 44,1% 

Total exercici corrent 1.800 62,1% 3.398 94,1% 3.822 97,9% 

Exercici següent:     

1r. trimestre 1.100 37,9% 0 0,0% 80 2,1% 

2n. trimestre 0 0,0% 212 5,9% 0 0,0% 

Total exercici següent 1.100 37,9% 212 5,9% 80 2,1% 

TOTAL 2.900 100,0% 3.610 100,0% 3.902 100,0% 

Quadre 17 

 

"Compensació despeses financeres préstec" 

Aquests 327 milions de pessetes corresponen a la subvenció que rep la Universitat per a 
fer front a les despeses financeres ocasionades pel préstec del Banc Europeu 
d'Inversions, en virtut dels convenis de col.laboració esmentats en l'apartat 2.2.4 
d'aquest informe (vegeu l'apartat 2.2.3). 

"Professors vinculats" 

En aquest concepte pressupostari s'han reconegut drets per 133 milions de pessetes, que 
responen a un conveni entre la Conselleria de Sanitat i la Universitat, signat el 8 de 
febrer de 1999. D'acord amb aquest conveni, els docents de la Facultat de Medicina 
podran cooperar en els distints hospitals universitaris. Posteriorment, la Conselleria 
finança amb transferències corrents la part corresponent a la cooperació en els hospitals. 

"Programa operatiu FEDER 2000-2006" 

L'anualitat corresponent a l'exercici de 2000 per aquest concepte és de 100 milions de 
pessetes; import destinat a equipament informàtic. Aquesta subvenció, com que està 
destinada a finançar inversions, calia haver-la comptabilitzada en el capítol VII, 
"Transferències de capital".  
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b) Transferències corrents de l'Administració central 

Corresponen majoritàriament a la compensació de beques del Ministeri d'Educació i 
Ciència, que -tal i com hem comentat en l'apartat 2.3.1- es comptabilitzen en aquest 
capítol. 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts, així com els ingressos líquids, en aquest capítol, han sigut de 134 
milions de pessetes, que corresponen majoritàriament a interessos a favor de la 
Universitat produïts pels diferents comptes bancaris de què és titular aquesta. 

2.3.4 Transferències de capital 

Les previsions definitives d'aquest capítol s'eleven a 668 milers de pessetes; mentre que 
els drets reconeguts es xifren en 894 milions de pessetes. Això significa un grau 
d'execució del 133,8%. Existeixen drets pendents de cobrament per 136 milions de 
pessetes, que responen majoritàriament a avançaments a investigadors; qüestió ja 
comentada en la introducció d'aquest apartat d'ingressos. El grau de compliment hi ha 
sigut del 83,1%. 

En el quadre 18 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts per 
transferències de capital durant els anys 1999 i 2000, una vegada deduïts els drets 
cancel.lats. S'hi ha produït una disminució del 26,4%, a causa principalment de la 
disminució del 64,5% del concepte "Transferències de comunitats autònomes". Aquesta 
variació es produeix a conseqüència del cobrament, l'any 1999, de l'última dotació anual 
del programa operatiu "Comunitat Valenciana FEDER I+D 1994-1999", l'import del 
qual va ser de 400 milions de pessetes. L'any 2000 la comptabilitat d'aquests fons s'ha 
realitzat, de manera inadequada, en el capítol IV (vegeu l'apartat 2.3.2). 

 

1999 2000 
Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Administració de l'Estat 380 31,3% 312 34,9% (17,9)% 

D'organismes autònoms administratius 33 2,7% 17 1,9% (48,5)% 

De corporacions locals  17 1,4% 22 2,4% 29,4% 

De comunitats autònomes 608 50,1% 216 24,2% (64,5)% 

D'altres ens públics 16 1,3% 22 2,5% 37,5% 

D'empreses privades 93 7,7% 111 12,4% 19,4% 

Famílies i institucions sense ànim de lucre 12 1,0% 61 6,8% 408,3% 

De l'exterior 55 4,5% 133 14,9% 141,8% 

TOTAL 1.214 100,0% 894 100,0% (26,4)%

Quadre 18 
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Quant a la naturalesa dels ingressos que componen els 894 milions de pessetes de drets 
reconeguts comptabilitzats en aquest capítol durant 2000, aquests responen a les 
subvencions o transferències que rep la Universitat de distintes organitzacions públiques 
i privades per a atendre l'activitat investigadora. 

2.3.5 Passius financers  

La previsió definitiva d'aquest capítol va ser de 100 milions de pessetes; mentre que els 
drets reconeguts i la recaptació líquida del capítol IX “Passius financers” han sigut de 
3.000 milions de pessetes. 

Els drets reconeguts en aquest concepte recullen una part del préstec que la Universitat 
ha formalitzat amb el Banc Europeu d'Inversions, per un import total de 13.050 milions 
de pessetes, el reemborsament del qual es realitzarà en anualitats consecutives i iguals 
en principal, la primera amb venciment el 15 de juny de 2005 i l'última amb venciment 
el 15 de juny de 2018. 

En un principi, la totalitat del préstec estava destinada a finançar el I Pla d'Inversions; 
tanmateix, tal i com es detalla en el punt 2.2.4 d'aquest informe, la Universitat utilitzà 
una part d'aquest préstec per al II Pla d'Inversions, amb l'autorització prèvia de la 
Direcció General d'Ensenyaments Universitaris en 1999. 

Durant els anys 1998, 1999 i 2000, s'han disposat 12.000 milions de pessetes; tal i com 
es reflecteix en el Balanç de Situació, en l'epígraf "Deutes amb entitats de crèdit".  

2.4 Pressuposts Tancats 

Segons que es reflecteix en el quadre 19, en milions de pessetes, el pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 1999 ascendia a 816 milions de pessetes; mentre que el 
pendent de pagament era de 2.524 milions de pessetes. 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Cobrat Cancel.lat Pendent 

816 (1) 815 233 1 582 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.524 (9) 2.515 2.504 11 

Quadre 19 
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El pendent de cobrament, tal com es comenta en l'apartat 2.3.1, està sobrevalorat en 24 
milions de pessetes, a conseqüència de la inadequada comptabilitat de les taxes 
acadèmiques. La resta del pendent de cobrament correspon majoritàriament a drets 
reconeguts per raó d'una pòlissa de crèdit. 

Quant a les obligacions pendents de pagament, s'hi han realitzat ajusts per 9 milions de 
pessetes i s'han pagat 2.504 milions de pessetes, dels quals 1.884 milions de pessetes 
corresponen a obligacions pendents de pagament d'inversions derivades de les anualitats 
de 1998 i 1999 dels plans d'inversió. A 31 de desembre de 2000 les obligacions 
pendents de pagament d'exercicis tancats ascendien a 11 milions de pessetes. 

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

El Resultat Pressupostari Ajustat és de 1.008 milions de pessetes; tal i com es mostra en 
el quadre 20, en milions de pessetes: 

 
 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Imports 

Operacions no financeres 6.850 9.347  

I.- Resultat pressupostari de l'exercici   (2.497) 

II.- Variació neta de passius financers 3.000  3.000 

III.- (I+II) Saldo pressupostari sense ajustar   503 

Ajusts:    

Desviacions positives (-):   2.034 

Desviacions negatives (+):   2.539 

Saldo exercici 1.008 

Quadre 20 
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Concepte Import 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 1.179 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 357 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 557 

(+) Deutors extrapressupostaris  265 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 1.475 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 655 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 11 

(+) Creditors no pressupostaris  810 

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (1) 

(-) III.- Provisions 0 

(+) Provisió per a riscs a curt 0 

(+) IV.- Fons líquids  3.640 

Romanent de tresoreria total (I-II-III+IV) 3.344 

I.-Romanent de tresoreria afectat 2.304 

II.-Romanent de tresoreria no afectat 1.040 

Romanent de tresoreria total (I+II) 3.344 

Quadre 21 

 

El Romanent de Tresoreria de l'exercici de 2000 presenta un saldo de 3.344 milions de 
pessetes, una vegada realitzats els ajusts corresponents. 

El Resultat Pressupostari, així calculat, no inclou l'efecte que s'hi produiria si es 
comptabilitzaven adequadament els fets explicats en l'apartat 2.3.1 d'aquest informe. 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 22 i 23 es mostra el Balanç de Situació i el Compte de Resultats 
economicopatrimonial a 31 de desembre de 2000. 

L'Actiu i el Passiu del Balanç han sigut de 20.937 milions de pessetes i el Resultat de 
l'Exercici, de 893 milions de pessetes. 

La Universitat ha inclòs igualment entre els comptes retuts un estat de conciliació entre 
el Resultat Pressupostari i el Patrimonial, que reproduïm en el quadre 23, en milions de 
pessetes. 

Quant al Balanç de Situació a 31 de desembre de 2000, segons l'informe d'auditoria 
realitzat per la Intervenció General, destaquen els aspectes següents: 

- L'epígraf "Immobilitzat material" inclou els imports dels béns mobles i 
immobles que foren adscrits al patrimoni de la Universitat, en virtut del decret 
del Govern Valencià 138/1997, de primer d'abril, procedents de la Universitat 
d'Alacant i de la Universitat Politècnica de València, per import de 1.049 i 2.092 
milions de pessetes, respectivament. 

 D'acord amb l'informe esmentat, a la data de realització del treball d'auditoria 
hom no disposava de cap valoració realitzada per algun expert independent que 
pogués evidenciar la raonabilitat de l'import comptabilitzat; ni de l'efecte en les 
dotacions per a l'amortització d'aquests elements. 

- La Universitat ha registrat en el Compte de Resultats Economicopatrimonials 
dotacions de l'amortització de l'immobilitzat material en curs. D'acord amb el Pla 
General de Comptabilitat Pública, els dits béns no s'haurien d'haver amortitzat, 
ja que no es troben en condicions de funcionament, perquè estan en fase de 
construcció. En conseqüència, el resultat de l'exercici mostrat en els comptes 
anuals adjunts hauria resultat superior en 73 milions de pessetes, 
aproximadament. 
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BALANÇ. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

ACTIU PASSIU 

A) Immobilitzat 15.922 A) Fons propis 7.078 

I.- Inversions destinades a l'ús general 264  

          Infraestruc. i béns destinats ús gral. 264 I.- Patrimoni 3.141 

          Patrimoni 3.141 

II.- Immobilitzacions immaterials 1.249  

          Despeses d'investigació i desenvolup. 1.354 III.- Resultats d'exercicis anteriors 3.044 

          Aplicacions informàtiques 103         Resultats d'exercicis anteriors 3.044 

          Amortitzacions (208)  

  IV.- Resultats de l'exercici 893 

III.- Immobilitzacions materials 14.257         Resultats de l'exercici 893 

           Terrenys i construccions 10.904  

           Instal.lacions tècniques 1.432 B) Provisions per a riscs i despeses 0 

           Utillatge i mobiliari 1.523  

           D'altre immobilitzat 2.108 C) Creditors a llarg termini 12.000 

           Amortitzacions (1.710)  

  I.- Emissions i obligacions  

V.- Inversions financeres permanents 152  0 

          Fiances i dipòsits constit. llarg term. 152          Obligacions i bons  

B) Despeses per a distribuir divers. exers. 0 II.- D'altres deutes a llarg termini 12.000 

            Deutes amb entitats de crèdit  12.000 

C) Actiu circulant 5.013   

II.- Deutors 1.371 D) Creditors a curt termini 1.859 

          Deutors pressupostaris  1.103  

          Deutors no pressupostaris  262 II.- Deutes amb entitats de crèdit 500 

          Administracions públiques 4           Préstecs i d'altres deutes 500 

          D'altres deutors 2  

          Provisions 0 III.- Creditors 1.065 

             Creditors pressupostaris  741 

III.- Inversions financeres temporals 1            Creditors no pressupostaris  77 

            Fiances i dipòsits constituïts a c. t. 1            Administracions públiques 236 

             D'altres creditors 11 

IV.- Tresoreria 3.641            Fiances i dipòsits recaptats a c.t. 0 

           Comptes operatius 3.641  

Formalització 2 IV.- Ajusts per periodificació 294 

TOTAL ACTIU 20.937 TOTAL PASSIU 20.937 

Quadre 22 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

DEURE Import HAVER Import 

A) DESPESES 5.948 B) INGRESSOS 6.841 

3. Despeses de funcionament 5.843 1. Vendes i prestació de serveis 855 

a) Despeses de personal 3.098 b) Prestacions de serveis 855 

     a.1) Sous i salaris i acumulats 2.645        b.1) Prestacions serveis dret priv. 57 

     a.2) Càrregues socials  453        b.2) Preus públics prestació serveis  796 

c) Dotacions per a amortització immob. 995        b.3) Preus públics utilització priv. 2 

e) D'altres despeses de gestió 1.423   

f) Despeses financeres i similars 327 3. Ingressos de gestió ordinària 26 

  a) Ingressos tributaris 26 

2. Transferències i subvencions 95   

Transferències corrents 95 4. D'altres ingresos de gestió ordinària 207 

  a) Reintegraments 22 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 10 b) D'altres ingressos de gestió 53 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis  10 f) D'altres interessos i ingressos assimilats 132 

  5. Transferències i subvencions 5.744 

  a) Transferències corrents 4.497 

  b) Subvencions corrents 368 

  c) Transferències de capital 779 

  d) Subvenció de capital 100 

  6. Beneficis i  ingressos extraordinaris 9 

  d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis  9 

ESTALVI 893 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 23 

 

La conciliació entre el Resultat Pressupostari amb l'Economicopatrimonial, es mostra 
tot seguit, en milions de pessetes. 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 893 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 503 

DIFERÈNCIA 390 

CONCILIACIÓ 

A) FACTORS POSITIUS 4.844 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONMIALS 4.398 

 - Inversions 4.398 

 INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 446 

 - Rectificació saldo entrant de drets i obligacions 9 

 - Drets anul.lats per ajornament i fraccionament 181 

 - Periodificació de matrícules curs 1999/2000 258 

 - Operacions per devolució d'ingressos -1 

 - Pèrdua per modificació de drets d'exercicis tancats -1 

B) FACTORS NEGATIUS 4.454 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 3.459 

 - Periodificació de matrícules curs 2000-2001 294 

 - Operació de crèdit 3.000 

 - Aplicació drets ajornament 165 

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 995 

 - Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 995 

DIFERENCIA A-B 390 

Quadre 24 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La Universitat utilitza tres tipus de comptes bancaris: 

a) Vint comptes operatius; 

b) Nou comptes restringits d'ingressos; 

c) Sis comptes restringits de pagaments. 

La disposició de fons en comptes bancaris es realitza per mitjà d'una signatura 
mancomunada de dues de les persones autoritzades. En algun d'aquests comptes és 
necessari que una de les signatures siga la del rector, quan la disposició de fons supere 
els 2 milions de pessetes. 

La tresoreria a 31 de desembre de 2000 ascendia a 3.641 milions de pessetes. Els saldos 
en comptes corrents han sigut remunerats a un tipus d'interés que oscil.la entre el 4,75% 
i el 0%. 

Hem sol.licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 2000 a totes les entitats 
financeres amb què treballa la Universitat i hem revisat les conciliacions en els casos en 
què hi ha diferències entre els saldos comptables i els saldos bancaris. En la revisió de 
les partides conciliatòries, s'ha observat que aquestes apareixen sense cap signatura, tant 
de qui les ha realitzades, com de qui les ha revisades. 

4.2 Operacions extrapressupostàries 

La composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 2000, 
és la següent, en milions de pessetes: 
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Deutors 31/12/00 

Fiances constituïdes a curt i llarg termini 168 

Avançaments de caixa fixa  (39) 

D'altres avançaments i préstecs concedits  34 

Anuncis a càrrec d'adjudicataris de contractes 29 

Deutors per IVA repercutit 14 

Hisenda Pública deutora per IVA  4 

Avançaments remuneracions personal 3 

Pagaments pendents d'aplicació 1 

TOTAL 214 
 

Creditors 31/12/00 

Préstecs curt termini operacions de tresoreria 500 

IRPF retenció del treball personal 142 

Taxa 1804 (Universitats) 61 

Quotes treballador Seguretat Social 59 

Quotes drets passius 33 

D'altres creditors no pressupostaris  15 

Cobraments pendents d'aplicació 11 

TOTAL 821 

Quadre 25 

 

a) Deutors  

El compte més rellevant és "Fiances constituïdes a curt i llarg termini", que recull 
fonamentalment dues primes d'assegurança de caució per import de 147 i 21 milions de 
pessetes, que la Universitat, en els anys 1998 i 2000 respectivament, hagué de dipositar 
per a formalitzar l'operació de préstec amb el BEI, amb la finalitat d'"assegurar el risc 
de possible incompliment de les obligacions legals i contractuals derivades de la falta 
de pagament del contracte de finançament". No es considera correcte el compte utilitzat 
de fiances constituïdes a curt i llarg termini perquè es tracta d'una prima d'assegurança 
de caució, pagada per la Universitat i que, si és el cas, serà reintegrada per la Generalitat 
Valenciana, en virtut dels acords de finançament. 

Pel que fa als 34 milions de pessetes d'"Altres avançaments i préstecs concedits", es 
tracta dels interessos generats per la pòlissa de crèdit que la Universitat té amb el BCH 
(vegeu l'apartat següent), comptabilitzat en aquest concepte perquè és la Generalitat 
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Valenciana qui, en un acord de data 23 de desembre de 1998, assumeix tant el 
reemborsament del principal, com els interessos que ocasione la dita pòlissa. 

El saldo negatiu de 39 milions de pessetes correspon al compte 558.0, "Provisions de 
fons pendents de justificar", que té per objecte homogeneïtzar els saldos comptables de 
les caixes fixes amb els saldos bancaris. Aquest compte ha de tenir saldo deutor, perquè 
és normal que hi haja despeses pendents de justificar. Tanmateix, en la Universitat 
aquest saldo és creditor, perquè els habilitats de les caixes fixes van justificar, per tant, 
comptabilitzar com a pagades despeses que -segons els distints bancs- es paguen al llarg 
del mes de gener de 2001. 

Quant a la caixa fixa, hem de destacar dues qüestions importants: 

- L'Estat de Deutors no Pressupostaris no recull el saldo del compte 558.5, "Fons 
de caixa fixa pendents de reposició"; tanmateix, sí que figura en el Balanç amb 
un saldo deutor de 39 milions de pessetes; per tant, el dit Estat està infravalorat 
en 39 milions de pessetes. Tanmateix, s'han realitzat els corresponents ajusts tant 
en l'Estat de Romanent de Tresoreria, com en l'Estat de Tresoreria. 

- En relació a això d'abans, cal assenyalar que no ens han facilitat informació 
suficient sobre la justificació dels saldos que figuren en els comptes 558.0 i 
558.5. 

D'altra banda, i atenent també a les "caixes fixes", cal destacar que les conciliacions en 
són anuals; raó per la qual es recomana de realitzar-les amb menor periodicitat. 

b) Creditors 

El compte "Préstecs a curt termini", el saldo del qual a 31 de desembre de 2000 era de 
500 milions de pessetes, està relacionat amb la disposició de fons efectuada per la 
Universitat d'una pòlissa de crèdit signada amb l'entitat financera Banco Central 
Hispano, amb un límit de 500 milions de pessetes, per a finançar despeses corrents, i 
que a 31 de desembre de 2000 presentava un saldo disposat pel dit import. 

"IRPF retenció del treball personal", que al tancament de l'exercici presenta un saldo de 
142 milions de pessetes, recull les retencions per l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques de l'últim trimestre de l'exercici, que hom ha ingressat en el Tresor 
públic en gener de 2001. 

El compte "Taxa 1804 (Universitats)", recull els fons de la Unió Europea destinats a un 
projecte d'investigació entre diverses universitats, del qual la Universitat Miguel 
Hernández és coordinadora; al llarg de l'exercici de 2001, aquests fons es distribuiran 
entre les universitats que hi participen. 

El compte "Quota treballador Seguretat Social" presenta un saldo a 31 de desembre de 
2001 de 59 milions de pessetes, dels quals 50 milions de pessetes corresponen a la quota 
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obrera del mes d'octubre de l'exercici de 2000, que fou comptabilitzada per error en 
l'exercici de 2001. Aquest error ja ha sigut esmenat. 

El compte "Drets passius" correspon al deute existent a 31 de desembre de 2000, que ha 
sigut liquidat en l'exercici de 2001. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre 26, 
que mostra el nombre d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitat d'adjudicació. També s'hi indica el detall de la revisió 
realitzada. 

 

Total Revisats Tipus de contractes i de 
licitació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

Concurs 6.079 85,9% 21 55,3% 25 0,4% 1 4,8% 

Proced. neg. 930 13,2% 13 34,2% 387 41,6% 4 30,8% 

D'altres 64 0,9% 4 10,5% 56 87,5% 1 25,0% 
Obres 

Total 7.073 100,0% 38 100,0% 468 6,6% 6 15,8% 

Concurs 7 4,2% 1 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Proced. neg. 130 77,8% 18 85,7% 70 53,8% 4 22,2% 

D'altres 30 18,0% 2 9,5% 28 93,3% 1 50,0% 
Subministraments 

Total 167 100,0% 21 100,0% 98 58,7% 5 23,8% 

Concurs 766 94,3% 18 50,0% 125 16,3% 3 16,7% 

Proced. neg. 37 4,6% 10 27,8% 0 0,0% 1 10,0% 

Assistència 
tècnica, serveis i 

d'altres 
D'altres 9 1,1% 8 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 812 100,0% 36 100,0% 125 15,4% 4 11,1% 

Quadre 26 

 

5.1 Contractes d'obres 

En l'exercici de 2000 la Universitat tramità contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 7.073 milions de pessetes, dels quals 6.079 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs, el 85,9% de l'adjudicat. La resta, pràcticament, en fou adjudicat 
pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de sis expedients, per import de 468 milions de 
pessetes, un 6,6% del total adjudicat en l'exercici. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 
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Tipus licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Negociat d'urgència 001/99 Obres desviament de med. en a.t., distrib. interior per 
a abonat i desviament 

32 

Subrogació 005/98 Construccions locals Sant Joan 56 

Concurs 013/00 Entroncament elèctric naus suport Elx 25 

Negociat 048/99 Obres complementàries a les obres d'edificació de 
l'edifici Altabix 

157 

Negociat 077/99 Obres complementàries condicionament entorn edif. 129 

Negociat 081/99 Obres complementàries al 115/97 Saló d'Actes i 
cafeteria, edifici d'Altabix 

69 

   468 

Quadre 27 

 

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 farem a continuació. 

5.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- En l'expedient 048/99, consta que l'encàrrec de redacció del projecte i direcció 
de les obres es va fer de manera verbal; cosa que contradiu l'obligació de 
formalitzar per escrit tots els contractes públics (art. 54.1 del Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques -d'ara endavant, Llei de 
Contractes-). Així mateix, en l'expedient 001/99 no existeix cap pla de seguretat 
i salut. I en l'expedient 013/00 no s'acredita l'aprovació del projecte tècnic per 
part de l'òrgan de contractació, abans que l'empresa contractista haja iniciat 
l'execució de les obres (art. 122, paràgraf segon, de la Llei de Contractes); a més 
a més, en aquest expedient no consta que la direcció tècnica de les obres haja 
sigut nomenada per la mateixa Universitat. 

- A la Universitat hi ha una responsable de control intern, que intervé els 
documents comptables; però no consta en l'expedient l'existència de cap informe 
fiscal, la necessitat del qual ve determinada pel que es disposa en l'article 67.2 de 
la Llei de Contractes. 
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5.1.2 Òrgan de contractació 

En tots els casos actua com a tal, bé directament o bé per delegació, el rector president 
de la Universitat, en l'exercici de la funció n) de l'apartat 1 de l'article 17 de la 
Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 
aprovada pel decret del Consell 137/1997, de primer d'abril. 

5.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

Els sis expedients examinats han sigut adjudicats de la manera següent: quatre, per 
procediment negociat sense publicitat (exps. 001/99, 048/99, 077/99 i 081/99); un, per 
concurs (exp. 013/00), i l'altre n'és un modificat del projecte principal (exp. 005/98). 

- Quant als expedients adjudicats pel procediment negociat sense publicitat, 
podem observar que en els quatre expedients adjudicats així, la causa que al.lega 
la Universitat per a acudir a aquest tipus de procediment és la prevista en l'article 
141.d) de la Llei de Contractes (obres complementàries). Tanmateix, no s'hi 
dóna un dels requisits exigits per la Llei perquè siga viable l'excepció del 
principi de licitació, ja que en els quatre casos les circumstàncies que originen la 
necessitat de contractar tals obres no poden qualificar-se d'imprevistes. En 
efecte, tant les obres de condicionament de l'entorn, a què fan referència dos 
expedients (exps. 048/99 i 077/99), com les de dotació en el saló d'actes i la 
cafeteria (exps. 081/99), com les del centre de mesurament en alta tensió (exp. 
001/99), eren perfectament previsibles quan es va realitzar el contracte principal. 
En conseqüència, no es considera justificada de forma suficient l'aplicació del 
procediment negociat sense publicitat. 

- Quant a l'expedient adjudicat per concurs, podem assenyalar que la mesa no hi 
aplica correctament la presumpció de temeritat en què incorre una de les ofertes. 
Mentre que en el plec s'establia que es sol.licités informació de l'empresa 
afectada pe la dita presumpció, a l'objecte d'acordar motivadament l'adjudicació 
amb els previs assessoraments tècnics oportuns, la mesa es va limitar a atorgar 
zero punts a l'oferta econòmica acusada de presumpció de temeritat; cosa que en 
la pràctica significà la seua exclusió del concurs. 

- Llevat de l'expedient 013/00, la composició de la mesa que figura en el plec no 
coincideix amb la que actua en el procediment d'adjudicació. 

- Quant al compliment de l'obligació de publicar les adjudicacions, ordenada en 
l'article 94 de la Llei de Contractes, podem assenyalar que solament en un cas 
(exp. 013/00) consta que hom n'haja publicat l'anunci corresponent. 

5.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes han sigut formalitzats en document administratiu i estan subscrits per 
l'òrgan de contractació. En els expedients 077/99 i 013/00, s'adverteix que la declaració 
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de no estar sotmés a prohibició per a contractar no s'atorga davant de cap autoritat 
administrativa, notari públic o organisme professional dels prevists en l'article 21.5 de la 
Llei de Contractes. 

5.1.5 Execució dels contractes 

S'han produït incidències en algunes obres, que n'han afectat l'adequada execució i 
acabament. Així, pel que fa a l'expedient 013/00, podem assenyalar que al seu dia fou 
denegat el pagament de l'obra certificada, perquè l'empresa encara no n'havia presentat 
el projecte. Malgrat això, la dita empresa executà la pràctica totalitat de les obres; cosa 
que palesa una descoordinació entre la direcció tècnica de les obres i la Universitat. 
Quant a la resta, amb data 2 d'abril de 2001 la instal.lació encara estava pendent de 
legalització en la Conselleria d'Indústria. Pel que fa a l'expedient 081/99, és de notar que 
està pendent la realització de determinades esmenes per part de l'empresa, les quals es 
posen de manifest en l'acta de recepció de data 4 d'octubre de 2000 i que a 18 de maig 
de 2001 encara no s'han realitzat. En l'expedient 077/99, s'han detectat deficiències 
després de la recepció, que en bona mesura s'haurien evitat amb un control major en la 
fase d'execució de les obres. 

Pel que fa als terminis d'execució, podem destacar que en alguns casos hi ha diferències 
notables entre els que figuren en el contracte i els reals. Així, en l'expedient 001/99, el 
termini previst és d'un mes i, tanmateix, entre l'acta de comprovació de replantejament i 
l'acta de recepció transcorre un termini de vint mesos. En l'expedient 013/00, el termini 
contractat era de tres mesos; però han passat ja vuit mesos des de la formalització del 
contracte i encara no s'ha realitzat la recepció de les obres. 

5.1.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

En l'expedient 048/99, la liquidació final de les obres comporta una diferència a favor 
del contractista de 15.505 milers de pessetes. 

5.1.7 Recepció de les obres 

No s'ha citat, a l'acta de recepció, a la responsable de control intern; de manera que es 
dificulta que aquesta puga realitzar adequadament el control material de la inversió. 

5.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a un total de 
167 milions de pessetes, dels quals foren adjudicats per concurs 7 milions de pessetes, 
130 milions de pessetes, per procediment negociat, i 30 milions de pessetes, per uns 
altres procediments; això significa un 4,5%, 77,8% i 0,4%, respectivament, del total 
adjudicat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, que sumen un total de 98 
milions de pessetes, un 58,7% del total adjudicat en l'exercici. 
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Tipus licitació 
 

Expt. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Adquisició centralitzada 005/00 Adquisició 125 PC personals per a la UMH 28 

Negociat 016/00 Citòmetre de flux analitzador 9 

P. N. negociat 028/00 Mobiliari de l'aula magna, edifici Altabix 32 

P. N. negociat 035/00 Microscopi confocal funcional 21 

Negociat 084/99 Joc de centrifuga refrigerada d'alta velocitat i 
ultracentrifuga 

8 

   98 

Quadre 28 

 

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 farem a continuació. 

5.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- El servei que promou l'adquisició elabora el corresponent plec de prescripcions 
tècniques; però en els expedients 084/99, 028/00 i 035/00 el dit plec no està 
degudament datat i/o signat pel seu autor. 

- El responsable del control intern no emet el corresponent informe fiscal. 

5.2.2 Òrgan de contractació 

Resulta ser el rector president -conformement a l'article 17.n) de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat-, i com a tal actua directament o per 
delegació. 

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

- El procediment d'adjudicació és el negociat sense publicitat; llevat de l'expedient 
005/00, que segueix el procediment d'adquisició centralitzada, d'acord amb el 
que es preveu en l'article 183 de la Llei de Contractes. 

- Per justificar l'elecció del procediment negociat sense publicitat, s'hi addueixen 
raons d'especificitat tècnica o de protecció de drets exclusius (art. 182.c. de la 
Llei de Contractes), i de fabricació del producte exclusivament per a fins 
d'experimentació, estudi i desenvolupament (art. 182.b. de la Llei de 
Contractes). En general, els arguments esgrimits es consideren raonables; 
malgrat que en un cas (exp. 035/00) es dedueix que l'aparell objecte del 
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subministrament havia sigut adquirit amb anterioritat a la tramitació de 
l'expedient. 

- En l'expedient 084/99, no coincideix la composició de la mesa prevista en el 
plec, amb la que actua com a tal en el procediment d'adjudicació. 

- L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de 
contractació. La resolució del rector és conforme amb els dits informe i 
proposta. En l'expedient 035/00, l'informe tècnic que serveix de base a la 
proposta de la mesa, manca de la deguda motivació i no està datat. 

- En els expedients 084/99 i 016/00, no consta que hom haja publicat l'adjudicació 
del contracte. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

- Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament 
signats per les parts. 

- En l'expedient 084/99, el contractista no aporta cap declaració responsable           
-atorgada davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat- de no estar sotmés a les prohibicions per a contractar 
establides legalment. 

- En els expedients 084/99, 028/00 i 035/00, el contractista no acredita solvència 
tècnica i/o econòmica. 

- En els expedients 084/99 i 016/00, manca la verificació de poders. 

5.2.5 Execució dels contractes 

La recepció dels subministraments es formalitza mitjançant l'acta de recepció, que va 
acompanyada de la factura corresponent, i es realitza -per regla general- dins dels 
terminis prevists en el contracte. Així mateix, consta la incorporació a l'inventari dels 
béns rebuts. 

5.3 Contractes de serveis i assistència 

Els contractes adjudicats que es tramiten per uns altres conceptes ascendiren a 812 
milions de pessetes, dels quals 766 milions de pessetes, un 94,3%, foren adjudicats per 
concurs, i 37 milions de pessetes, pel procediment negociat. 

Els expedients examinats han ascendit a 125 milions de pessetes i han sigut els 
següents: 
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Tipus licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs 002/00 Servei de manteniment informàtic de la xarxa de veu i 
dades 

54 

P. N. negociat 031/00 Concessió servei d'explotació màquines automàtiques - 

Concurs 041/99 Servei ordenança Campus d'Elx 56 

Concurs 080/99 Direcció i inspecció de les obres de construcció de l'Institut 
de Neurociències 

15 

   125 

Quadre 29 

 

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. 

5.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- En els expedients 041/99 i 002/00, consta un informe que es limita a expressar la 
insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans 
personals i materials amb què compta la Universitat, per satisfer les necessitats 
que hom tracta de satisfer per mitjà del contracte, en virtut del que es disposa en 
l'article 203 de la Llei de Contractes. A fi de complir el que es disposa en el dit 
article, caldria motivar la concurrència d'alguna d'aquelles circumstàncies, i no 
limitar-se a citar-les. 

- No hi ha en l'expedient cap informe fiscal. 

- El plec figura en tots els expedients. 

5.3.2 Òrgan de contractació 

Actua en tots els casos com a òrgan de contractació el rector president de la Universitat, 
en l'exercici de la funció n) de l'apartat 1 de l'article 17 de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat, aprovada pel decret del Consell 137/1997, 
de primer d'abril. 

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

Els expedients 041/99, 080/99 i 002/00, els han adjudicats per mitjà de concurs obert. 
L'expedient 031/00 ha sigut adjudicat pel procediment negociat sense publicitat. 
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L'expedient 080/99 segueix el tràmit d'urgència; però no es considera pertinent la seua 
utilització, ja que aquella hauria pogut evitar-se adoptant, al seu dia, les previsions 
oportunes. 

En els expedients 041/99, 080/99 i 002/00, el plec estableix els criteris d'adjudicació, 
així com la ponderació que hom els atribueix. S'hi introdueixen criteris d'experiència 
que no tenen res a veure amb les condicions objectives de l'oferta, sinó amb les qualitats 
subjectives de les empreses; cosa que no sembla ajustada a la definició legal dels criteris 
d'adjudicació (art. 86 de la Llei de Contractes). 

En els quatre expedients, l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació conformement a 
la proposta de la mesa de contractació, que al seu torn es regeix per un informe tècnic. 

En els expedients 031/00, 041/99 i 080/99, no es publica l'adjudicació. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en document administratiu. 

En els expedients 080/99 i 041/99 (lot 1), la declaració responsable que s'hi aporta per 
acreditar la inexistència de causes de prohibició per a contractar, no l'han efectuada 
davant cap autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. En 
l'expedient 041/99 (lots 2 i 4), no figura la documentació que acredita la solvència 
tècnica i econòmica, ni existeix declaració responsable de no estar sotmés a les 
prohibicions per a contractar, ni la verificació dels poders. Aquest últim extrem tampoc 
no s'acredita en l'expedient 031/00. En l'expedient 002/00 (lot 5), no consta l'existència 
de la certificació que acredita el compliment de les obligacions fiscals. 

5.3.5 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

L'expedient 041/99 ha sigut objecte de modificacions, per tal d'ampliar el servei 
d'ordenança a les noves instal.lacions que va realitzant la Universitat. 
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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 afectar els béns i 
ingressos obtinguts" . 

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà sempre compatible amb la realització de projectes científics, tècnics o 
artístics a què al.ludeix el citat 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 l'esmentat article 45.1 de la Llei Orgànica 
de Reforma Universitària. 

Als contractes i convenis d'investigació es refereix l'article 30 de la Normativa Singular 
Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovada pel decret 
137/1997, de primer d'abril, del Govern Valencià. Al seu torn, la Comissió Gestora de la 
Universitat aprovà el 5 de novembre de 1997 el "Reglament provisional per a la 
contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i per al desenvolupament 
de cursos específics", així com la "Normativa provisional sobre la gestió economico-
administrativa d'acords d'investigació, prestacions de serveis i estudis de postgrau, 
perfeccionament i especialització". 

6.2 Expedients seleccionats 

Hem examinat els vuit expedients que detallem tot seguit: 
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Ref. Otri Títol Import 

CAM 2.99I Projecte bàsic de cooperació 15 

CATEDDRA IN-RCA 1.00X Creació a la UMH de la Càtedra de Neurobiologia del 
desenvolupament “professora Remedios Caro Almela” 

40 

CONSELL-SAN1.00I Desenvolupament de programes conjunts sobre millora de 
l'atenció al pacient... 

3 

MANCO-RIBER1.00I Realització d'un estudi per a conéixer... 2 

MEDITERRA1.00A Projecte de magatzem-exposició de productes fitosanitaris a 
Abarán (Múrcia) 

2 

SANTO-MERA1.00T Projecte de l'emissari d'aigües... 5 

SOLN1.00A Assessorament i assistència tècnica... 5 

  72 

SENSE CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA 

Ref. Otri Títol 

UAL1.00X Anàlisi i interpretació de matèries ambientals (aigües, llots, sòls, etc.) 

Quadre 30 

 

6.2.1 Quant a l'òrgan competent i al procediment 

Conformement al que s'estableix en l'article 30.2 de la Normativa Singular Reguladora 
de l'Activitat de la Universitat, tots els contractes examinats han sigut subscrits pel 
rector president, bé directament o bé per delegació en el vicerector d'Investigació, tal 
com ocorre en el conveni CONSELL-SAN 1.00I. 

En el mateix text dels contractes analitzats, es deixa constatació de comptar amb 
l'aprovació de la Comissió Gestora de la Universitat, i s'hi troba la documentació que 
acredita l'adopció dels corresponents acords de la dita Comissió. També hi figura la 
preceptiva conformitat del departament encarregat de l'execució dels contractes. 

6.2.2 Quant a la formalització dels contractes 

El contingut dels contractes s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 30.3 de la 
Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat. En aquest sentit, els 
contractes examinats vénen a recollir els requisits exigits en el precepte esmentat. 

En el conveni CONSELL-SAN 1.00.I, la quantitat que es compromet a pagar la 
Conselleria de Sanitat es qualifica de subvenció i, en conseqüència, no s'hi preveu pagar 
l'IVA vigent. Això no obstant, a partir de l'estudi sistemàtic del conveni, es dedueix que 
l'activitat que ha de desenvolupar la Universitat es realitza en benefici de la Conselleria, 
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que serà la propietària del projecte a canvi de la contraprestació corresponent; raó per la 
qual entenem que l'activitat que s'hi ha de desenvolupar està subjecta a l'IVA. 

6.2.3 Quant a la normativa reguladora de les incompatibilitats 

Segons que resulta de la informació facilitada pel departament de personal de la 
Universitat, en relació a set investigadors, s'hi han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, modificat pel reial decret 
1.450/1989, que desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de 
Reforma Universitària, pel que fa a les quantitats percebudes durant l'any 2000. 

6.2.4 Quant al control intern dels ingressos i les despeses 

En la Normativa Singular Reguladora de l'Activitat de la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx, aprovada pel decret 137/1997, concretament en el ja citat article 30, no es 
contenen disposicions sobre el paper que ha de complir el responsable de la Intervenció 
en els convenis i contractes d'investigació; cal advertir, però, que aquests haurien de ser 
objecte de fiscalització interna, tenint en compte que són susceptibles de generar 
ingressos i despeses a la Universitat. 

En concret, el responsable de la Intervenció hauria de 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 el preu net dels contractes es distribuïsca d'acord amb la normativa 
aplicable (art. 23 del "Reglament provisional per a la contractació de treballs de 
caràcter científic, tècnic o artístic i per al desenvolupament de cursos 
específics"). 

e) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte i afectació dels béns obtinguts. 

f) Liquidació dels contactes. 

Quant a això, podem assenyalar que, entre la documentació examinada, no figura cap 
dada referida al control de la Intervenció sobre els ingressos i les despeses derivats dels 
convenis i contractes. 

6.2.5 Quant a la liquidació dels contractes 

L'article 25 del "Reglament provisional" citat abans, obliga que "després de finalitzar el 
contracte de les modalitats a, b i c considerades en l'article 3 del present Reglament, es 
trametrà al Vicerectorat d'Investigació una còpia de l'informe final (en disquet, en 
format WORD), tot respectant, en qualsevol cas, la possible confidencialitat sobre els 
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resultats obtinguts" . Això no obstant, no consta que s'haja complit aquesta norma en els 
expedients CONSELL-SAN1.00.I, MANCO-RIBER 1.00.I i MEDITERRA 1.00A, a 
pesar que -en funció del termini establit en els mateixos contractes- haurien d'estar ja 
finalitzats. 
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