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1. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC UNIVERSITARI DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

El sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està format en l’exercici 2000 
per les universitats següents: Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de 
València (UPV), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). 

Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seues funcions 
en règim d’autonomia. Es regulen per la Constitució, la Llei Orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, sobre la reforma universitària (d’ara endavant LRU) i d’altres disposicions 
vigents, així com els estatuts de cada una. 

D'acord amb l'article 1 de la LRU les funcions de les universitats són les següents: 

a) Creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la 
cultura. 

b) La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació 
de coneixement i mètodes científics, o per a la creació artística. 

c) El suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic, tant 
nacional com de les comunitats autònomes. 

d) L'extensió de la cultura universitària. 

Les competències en matèria d'universitats foren assumides per la Generalitat 
Valenciana mitjançant el reial decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les funcions i 
serveis en aquesta matèria foren assignats a la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per mitjà del decret 4/1986, de 27 de febrer, del President de la Generalitat 
Valenciana. 

1.1 Universitat de València 

La butlla pontifícia de l’any 1501 del Papa Alexandre VI, juntament amb el privilegi 
reial de Ferran II, datat en 1502, tingueren com a conseqüència la inauguració oficial de 
l’Estudi General de València, que es va produir el 13 d’octubre de 1502, equiparant-se 
en prerrogatives i distincions a la Universitat de Roma. 

Els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General de València) es van aprovar 
el 28 d’octubre de 1985, mitjançant el decret 172/1985 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

Durant el curs 2000/2001, la Universitat de València va impartir 53 titulacions, de les 
quals 25 corresponien a titulacions de cicle llarg, 17 a titulacions de cicle curt i 11 a 
titulacions de segon cicle. El nombre d’alumnes matriculats durant el mateix període va 
pujar a 57.390 alumnes. 
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1.2 Universitat Politècnica de València 

Per decret-llei 5/68, de 6 de juny, es crea l’Institut Politècnic Superior de València i per 
decret 2731/68, de 24 d’octubre, es creen, dins d’aqueix Institut, les escoles tècniques 
superiors d’Arquitectura, Enginyers de Camins, Canals i Ports i Enginyers Industrials, 
on es va integrar l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms creada a València en 
l’any 1959. 

Per decret 495/71, d’11 de març, i d’acord amb la Llei General d’Educació de 4 d’agost 
de 1970, l’Institut Politècnic Superior de València es va constituir en universitat amb la 
denominació d’Universitat Politècnica de València. 

Els seus estatuts són aprovats pel decret 145/85, de 20 de setembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. Aquests estatuts constitueixen la norma bàsica del seu règim 
d’autogovern. En aquest decret, s’estableix la finalitat de la universitat, els seus fins i les 
seues competències. També s’estableixen les funcions i competències dels distints 
òrgans universitaris. 

Durant el curs 2000-2001 la Universitat Politècnica de València va impartir 51 
titulacions i va matricular 35.822 alumnes. 

1.3 Universitat d’Alacant 

La Universitat d’Alacant va ser creada en octubre de 1979 sobre l’estructura del Centre 
d’Estudis Universitaris (CEU) que havia començat a funcionar en 1968. 

El seus estatuts van ser aprovats per decret 107/85, de 22 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. En aquest decret s’estableix la finalitat de la universitat i les 
seus funcions dels distints òrgans universitaris. 

Durant el curs 2000/2001, la Universitat d’Alacant impartí 51 titulacions i va matricular 
29.355 alumnes. 

1.4 Universitat Jaume I 

La Universitat Jaume I de Castelló va ser creada per la Llei 3/1991, de 19 de febrer, de 
les Corts Valencianes. 

El Govern Valencià, mitjançant el decret 5/1997, de 28 de gener, va aprovar els estatuts 
d’aquesta Universitat, prèviament elaborats i consensuats pel seu claustre constituent. 
Van ser publicats en el DOGV, amb data 28 de febrer del mateix any. 

En l’actualitat el domicili social de la universitat està ubicat en l’avinguda Vicent Sos 
Baynat de Castelló, en el denominat Campus del riu Sec. A més a més, de forma 
transitòria i mentre finalitzen les obres en construcció de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials, la universitat continua ocupant les instal.lacions del denominat 
Campus Borriol, cedides per la Diputació Provincial de Castelló. L’acabament de les 
esmentades obres està prevista per a l’inici del curs acadèmic 2002/2003. 
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A més de les instal.lacions assenyalades de caràcter permanent, existeixen seus per al 
desenvolupament de cursos d’extensió universitària en les poblacions castellonenques 
de Morella, Sogorb i Vinaròs. 

La universitat va impartir durant el curs 2000/2001, 20 titulacions i el nombre 
d’alumnes matriculats en el mateix període és de 12.812 alumnes. 

1.5 Universitat Miguel Hernández 

La Universitat Miguel Hernández es crea per la Llei del Govern Valencià 2/1996, de 
data 27 de desembre. 

Està regida per dues normes fonamentals: en primer lloc el decret 137/1997, d’1 d’abril 
del Govern Valencià, que estableix la normativa singular reguladora de la universitat. 
En segon lloc, el decret 129/2000 del Govern Valencià, que recull el Reglament del 
Consell Econòmic. 

Durant el curs 2000/2001, aquesta universitat va impartir 34 titulacions i va matricular 
8.414 alumnes. 
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QUADRE COMPARATIU DEL PERSONAL DE LES UNIVERSITATS 

 

PERSONAL UPV UV UJI UA UMH 
Total a 

31/12/00 
Total a 

31/12/99 
Increm. 
absolut 

Increm. 
relatiu 

Personal docente i d’investigació:          

Funcionari: 1.613 2.194 341 754 258 5.160 4.873 287 5,9%

Catedràtic d’universitat 239 358 41 109 45 792 775 17 2,2% 

Catedràtic d’Escola Universitària  65 103 9 60 18 255 249 6 2,4% 

Professor Titular d’Universitat 415 1.379 202 283 101 2.380 2.338 42 1,8% 

Professor Titular Escola Universit. 889 353 89 302 94 1.727 1.481 246 16,6% 

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

D’altres: Mestre taller 5 0 0 0 0 5 28 (23) (82,1)% 

Contractat: 774 881 473 908 475 3.511 3.396 115 3,4%

Professor emèrit  21 8 3 3 0 35 36 (1) (2,8%) 

Professor associat 647 623 360 660 350 2.640 2.437 203 8,3% 

Professor visitant 8 1 0 14 5 28 23 5 21,7% 

Ajudant 98 249 110 231 120 808 900 (92) (10,2%) 

TOTAL P.D.I. 2.387 3.075 814 1.662 733 8.671 8.269 402 4,9%

Personal Administ. i Serveis:          

Funcionari 851 1.336 348 497 106 3.138 2.820 318 11,3% 

Laboral 242 252 5 54 125 678 809 (131) (16,2%) 

TOTAL P.A.S. 1.093 1.588 353 551 231 3.816 3.629 187 5,2%

TOTAL PERSONAL 3.480 4.663 1.167 2.213 964 12.487 11.898 589 5,0%

Quadre 1 

 

 
 VARIACIÓ NOMBRE D’ALUMNES  

CURS  UPV UV UJI UA UMH TOTAL 

Curso 98/99 34.934 - 63.010 - 11.960 - 30.414 - 5.852 - 146.170 - 

Curso 99/00 35.477 1,6% 61.108 (3,0%) 12.522 4,7% 30.463 0,2% 7.533 28,7% 147.103 0,6% 

Curso 00/01 35.822 1,0% 57.390 (6,1%) 12.812 2,3% 29.355 (3,6%) 8.414 11,7% 143.793 (2,3%) 

Quadre 2 
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2. ASPECTES GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DELS COMPTES 
RETUTS PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES 

2.1 Objectius 

Els objectius de la fiscalització dels comptes de les universitats de la Comunitat 
Valenciana, es concreten en: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord amb 
els principis comptables que són aplicables. 

b) Verificar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’aconseguiment dels objectius prevists. 

2.2 Abast i procediments d’auditoria 

La fiscalització s’ha realitzat d’acord amb les normes generalment acceptades. No han 
comprés una revisió detallada de totes les transaccions, sinó que s’han realitzat les 
proves selectives, revisions de procediments, de registre i antecedents i d’altres 
tècniques habituals d’auditoria que s’han considerat necessàries en cada circumstància, 
en funció dels objectius perseguits i de l’avaluació prèvia del control intern. 

Les universitats públiques són també auditades per la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, per mitjà d’empreses contractades per la Intervenció. Igual que 
en exercicis passats, a fi d’evitar duplicitats en el seu control, s’ha considerat necessari 
racionalitzar les proves i els procediments d’auditoria realitzats pels equips de 
fiscalització d’aquesta Sindicatura. Per això s’ha incidit en aquells aspectes no 
considerats totalment o parcialment per les auditories realitzades per la IGGV. 

Per tant, no s’han realitzat determinades proves d’auditoria financera ja efectuades per 
les dites empreses d’auditoria i s’han utilitzat les conclusions que s’han considerat 
procedents. Sí que han sigut objecte d’una fiscalització especial els contractes i els 
convenis d’investigació. 

2.3 Presentació i rendició de comptes 

Els comptes anuals de 2000 han sigut retuts a aquesta Sindicatura, d'acord amb la 
normativa aplicable, per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana 
abans del 30 de juny de 2001, si bé els estats comptables presentats no són uniformes. 

Per tot això, cal fer referència a la normativa aplicable i en concret a la resolució d'11 de 
febrer de 1988, de la IGGV, que adaptà les normes del Pla General de Comptabilitat 
Pública, aprovat per l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 14 d’octubre de 
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1981. En aquest sentit cal tenir en compte que l’ordre del Ministeri  d’Economia i 
Hisenda de 6 de maig de 1994 que aprova el nou Pla General de Comptabilitat Pública, 
deroga expressament la normativa anterior. Aquesta situació explica que les universitats 
hagen presentat els estats comptables de manera heterogènia. 

D’altra banda, l’ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conslleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació que va aprovar el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, no considera les universitats públiques valencianes en l’àmbit d’aplicació, 
que precisaran  de la corresponent adaptació al citat Pla. 

2.4 Control intern 

L’article 56 de la LRU estableix que les universitats asseguraran el control intern de les 
seues despeses i inversions. D’acord amb aquest precepte les universitats han de 
disposar d’una unitat administrativa que exercesca les funcions de fiscalització i control 
que estableix la normativa pressupostària i administrativa. 

D’altra banda, conformement al que s'assenyala en l'article 64.3 de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, les cinc universitats públiques han sigut objecte 
d'auditories per part de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Els 
informes de les dites auditories, subscrits conjuntament per la IGGV i les empreses 
privades contractades a aqueix efecte, els han posats a disposició d'aquesta Sindicatura. 
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3. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I FINANCERES 
AGREGADES 

Requereix un comentari addicional la mesura establida en l’article 15 de la Llei 
10/1999, de 30 de desembre, de pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 
de 2000, que exigeix un informe de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, amb 
caràcter previ a l’aprovació dels pressuposts per a l’any 2000 de les universitats 
públiques valencianes. 

L’informe ha de referir-se a l’adequació del pressupost tant pel que fa a l’import fixat en 
la pròpia Llei de Pressuposts per a l’exercici de 2000, a efectes 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 en el mes de gener de 
2000, una vegada coneguts els crèdits matriculats, cosa que representa que el pressupost 
sols pot ser informat per a la seua aprovació una vegada iniciat l’exercici. 

L’aplicació d’aquesta mesura en el temps en què s’ha establit incideix en el compliment 
del principi d’anualitat pressupostària en condicionar l’aprovació que aquesta tinga lloc 
una volta iniciat l’exercici en el qual devia estar vigent. En aquest sentit, ha de tenir-se 
en compte que el pressupost és un instrument de planificació de l’activitat financera, el 
termini de vigència del qual és d’un any. En la mesura que es redueix el temps en què 
s’han de realitzar els ingressos i les despeses, l’execució del pressupost resulta afectada 
negativament. 

3.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial agregat experimentà un creixement del 3%, en relació al de 
l'exercici anterior, puix que va passar 98.250  a 101.196 milions de pessetes. 

En el pressupost d'ingressos, destaca l'augment del capítol IV, "Transferències 
corrents", amb un augment de 8.574 milions de pessetes, en relació al pressupost inicial 
de l'exercici anterior. És significativa la disminució del capítol VII, "Transferències de 
capital", per un import de 5.032 milions de pessetes. Això ha estat motivat pel canvi del 
sistema de finançament de les inversions de les universitats. 

En el pressupost de despeses, l’increments major es produeix en el capítol I, "Despeses 
de personal", amb un augment de 4.135 milions de pessetes. És rellevant la disminució 
del capítol VI “Inversions reals”, per un import de 3.953 milions de pessetes. 

En el quadre 3 es recull, en milions de pessetes, la suma dels pressuposts inicials de les 
cinc universitats, de 1999 i 2000. 
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 Pressupost inicial Variació pressupost 
 1999 2000 2000/1999 
Taxes i d'altres ingressos 15.859 16.456 597 3,8% 
Transferències corrents 51.200 59.774 8.574 16,7% 
Ingressos patrimonials  246 204 (42) (17,1%) 
Transferències de capital 12.158 7.126 (5.032) (41,4%) 
Actius financers 1.228 3.789 2.561 208,6% 
Passius financers 17.559 13.847 (3.712) (21,1%) 
Total ingressos 98.250 101.196 2.946 3,0% 
Despeses de personal 44.972 49.107 4.135 9,2% 
Despeses de funcionament 11.806 13.610 1.804 15,3% 
Despeses financeres 3.037 3.889 852 28,1% 
Transferències corrents 966 1.093 127 13,1% 
Inversions reals  37.315 33.362 (3.953) (10,6%) 
Transferències de capital 119 102 (17) (14,3%) 
Actius financers 35 33 (2) (5,7%) 
Passius financers 0 0 0 - 
Total despeses 98.250 101.196 2.946 3,0% 

Quadre 3 
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3.2 Pressupost definitiu i modificacions de crèdit 

La previsió definitiva del conjunt de les universitats de la Comunitat Valenciana, va 
pujar a 134.196 milions de pessetes, com a conseqüència de les modificacions de crèdit 
netes realitzades que s’han elevat a 33.000 milions de pessetes, tal i com es mostra en el 
quadre 4, el que representa una variació del 32,6%, respecte al pressupost inicial. 

En el pressupost d’ingressos són rellevants les modificacions que han tingut lloc en els 
capítols VIII, “Actius financers” i IX, “Passius financers”, amb uns augments de 22.647 
i 3.356 milions de pessetes, respectivament. 

En el pressupost de despeses, les modificacions de crèdits estan destinades, en la gran 
part, a generar crèdits en el capítol VI, “Inversions reals”, per un import de 24.869 
milions de pessetes. 
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 Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 16.456 2.332 18.788 14,2% 

Transferències corrents 59.774 2.408 62.182 4,0% 

Ingressos patrimonials  204 32 236 15,7% 

Transferències de capital 7.126 2.225 9.351 31,2% 

Actius financers 3.789 22.647 26.436 597,7% 

Passius financers 13.847 3.356 17.203 24,2% 

Total ingressos 101.196 33.000 134.196 32,6% 

Despeses de personal 49.107 1.191 50.298 2,4% 

Despeses de funcionament 13.610 1.712 15.322 12,6% 

Despeses financeres 3.889 649 4.538 16,7% 

Transferències corrents 1.093 760 1.853 69,5% 

Inversions reals  33.362 24.869 58.231 74,5% 

Transferències de capital 102 173 275 169,6% 

Actius financers 33 87 120 263,6% 

Passius financers 0 3.559 3.559 - 

Total despeses 101.196 33.000 134.196 32,6% 

Quadre 4 

En el pressupost definitiu agregat, l'import major correspon a la Universitat Politècnica 
de València, amb 44.358 milions de pessetes, que en representa el 33,1% del total; 
seguida de la Universitat de València, amb 43.370 milions de pessetes, que en 
representa el 32,3%. Les Universitats d'Alacant, Miguel Hernández i Jaume I, amb 
22.127, 14.870 i 9.471 milions de pessetes, en representen el 16,5%, 11,1% i 7,1%, 
respectivament. 

Quant als ingressos, les previsions definitives més significatives corresponen al capítol 
IV, "Transferències corrents", que amb 62.182 milions de pessetes absorbeix el 46,3% 
del total, i al capítol VIII, "Actius financers", que amb 26.436 milions de pessetes en 
representa el 19,7% del total. 

Pel que fa a les despeses, cal destacar la participació dels capítols I, "Despeses de 
personal", i VI, "Inversions reals", que amb 50.298 i 58.231 milions de pessetes, 
representen uns percentatges del 37,5% i del 43,4%, respectivament. 
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PREVISIONS DEFINITIVES (en milions de pessetes) 

INGRESSOS 
UPV UV UJI UA UMH TOTAL 

Taxes i d'altres ingressos 6.548 14,8% 6.209 14,3% 1.416 15,0% 3.937 17,8% 678 4,6% 18.788 14,0% 

Transferències corrents 16.470 37,1% 23.706 54,7% 5.473 57,8% 11.537 52,1% 4.996 33,6% 62.182 46,3% 

Ingressos patrimonials 50 0,1% 68 0,2% 23 0,2% 75 0,3% 20 0,1% 236 0,2% 

Transferències de capital 2.184 4,9% 1.985 4,6% 191 2,0% 4.323 19,6% 668 4,5% 9.351 7,0% 

Actius financers 10.078 22,7% 4.007 9,2% 1.688 17,8% 2.255 10,2% 8.408 56,5% 26.436 19,7% 

Passius financers 9.028 20,4% 7.395 17,0% 680 7,2% 0 0% 100 0,7% 17.203 12,8% 

Total 44.358 100,0% 43.370 100,0% 9.471 100,0% 22.127 100,0% 14.870 100,0% 134.196 100,0% 

 33,0%  32,3%  7,1%  16,5%  11,1%  100,0%  

DESPESES  UPV UV UJI UA UMH TOTAL 

Despeses de personal 12.856 29,0% 20.671 47,7% 4.396 46,4% 8.917 40,3% 3.458 23,2% 50.298 37,5% 

Despeses de 
funcionament 

3.721 8,4% 4.961 11,4% 1.690 17,8% 3.138 14,2% 1.812 12,2% 15.322 11,4% 

Despeses financeres 1.225 2,7% 1.562 3,6% 469 5,0% 931 4,2% 351 2,4% 4.538 3,4% 

Transferències corrents 600 1,3% 763 1,8% 329 3,5% 54 0,2% 107 0,7% 1.853 1,4% 

Inversions reals 23.316 52,6% 14.321 33,0% 2.500 26,4% 8.952 40,5% 9.142 61,5% 58.231 43,4% 

Transferències de capital 26 0,1% 147 0,3% 0 0,0% 102 0,5% 0 0,0% 275 0,2% 

Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 87 0,9% 33 0,1% 0 0,0% 120 0,1% 

Passius financers 2.614 5,9% 945 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.559 2,6% 

Total 44.358 100,0% 43.370 100,0% 9.471 100,0% 22.127 100,0% 14.870 100,0% 134.196 100,0% 

 33,0%  32,3%  7,1%  16,5%  11,1%  100,0%  

Quadre 5 

3.3 Execució del pressupost de despeses 

Les obligacions reconegudes a escala agregada del conjunt de les universitats de la 
Comunitat Valenciana pujaren a 103.203 milions de pessetes, cosa que representa un 
grau d’execució que relaciona les obligacions reconegudes amb les previsions 
definitives, del 76,9%. El grau de compliment, que relaciona els pagaments líquids amb 
les obligacions reconegudes, va pujar al 92,3%. En el quadre 6 es mostra a escala 
agregada, en milions de pessetes, la liquidació del pressupost de despeses de les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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DESPESES 

Crèdits 

definitius 

Obligaci. 

Reconeg. 

Pagam. 

líquids  

Obliga. 

pents. pag. 

Grau 

execució 

Grau 

compliment 

Despeses de personal 50.298 48.956 48.087 869 97,3% 98,2% 

Despeses funcionament 15.322 14.004 12.655 1.349 91,4% 90,4% 

Despeses financeres 4.538 4.332 4.284 48 95,5% 98,9% 

Transferències corrents 1.853 1.448 1.379 69 78,1% 95,2% 

Inversions reals  58.231 30.597 25.028 5.569 52,5% 81,8% 

Transferències capital 275 220 208 12 80,0% 94,5% 

Actius financers 120 87 87 0 72,5% 100,0% 

Passius financers 3.559 3.559 3.559 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 134.196 103.203 95.287 7.916 76,9% 92,3% 

Quadre 6 
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El quadre 7 detalla la composició per capítols de les obligacions reconegudes durant 
l'exercici en la liquidació del pressupost agregat, comparativament, de les cinc 
universitats, tant en milions de pessetes, com en percentatge de participació de cada un 
dels capítols respecte del total. 

 
 

Despeses 

UPV % 
s/Total 

UV % 
s/Total 

UJI %  
s/Total 

UA %  
s/Total 

UMH % 
s/Total 

TOTAL % s/tot. 
O.R. 

Despeses de personal 12.851 40,7% 20.232 54,2% 3.974 50,2% 8.801 51,6% 3.098 33,1% 48.956 47,4% 

Despeses funcionam. 3.418 10,8% 4.799 12,9% 1.235 15,6% 3.124 18,3% 1.428 15,3% 14.004 13,6% 

Despeses financeres  1.108 3,5% 1.498 4,0% 468 5,9% 931 5,5% 327 3,5% 4.332 4,2% 

Transferèn. corrents  557 1,8% 554 1,5% 192 2,4% 50 0,3% 95 1,0% 1.448 1,4% 

Inversions reals  10.972 34,8% 9.204 24,7% 1.965 24,8% 4.058 23,7% 4.398 47,1% 30.597 29,6% 

Transferències capital 26 0,1% 92 0,2% 0 0,0% 102 0,6% 0 0,0% 220 0,2% 

Actius financers  0 0,0% 0 0,0% 87 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 87 0,1% 

Passius financers  2.614 8,3% 945 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.559 3,5% 

TOTAL 31.546 100,0% 37.324 100,0% 7.921 100,0% 17.066 100,0% 9.346 100,0% 103.203 100,0% 

 30,6% 36,2% 7,7% 16,5% 9,0% 100,0% 

Quadre 7 

I/ Pla d'Inversions 

En el quadre 8 es detallen les anualitats per a 2000, en milions de pessetes, del I Pla 
Plurianual d'Inversions; així com l'import executat i autoritzat a les universitats per la 
Generalitat Valenciana. 

 

  Inversió 2000 autoritzada per la G.V. 

Universitat Anualitat 2000 Autoritzat en 
2000 

Autoritzat en 
2001 

Total 

U. València 

U. Politècnica  

U. Alacant 

U. Jaume I  

U. Miguel Hernández 

1.626 

808 

- 

69 

100 

1.456 

513 

- 

24 

2.195 

170 

111 

- 

20 

513 

1.626 

624 

- 

44 

2.708 

Total 2.603 4.188 814 5.002 

Quadre 8 
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Tal com mostren els quadres 9 i 10, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons, en milions de pessetes, és la següent: 

 
ANUALITAT INVERSIÓ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL JUSTIFICADA 

9.603    9.603 7.795 

 12.648    12.648 12.213 

 13.273   13.273 13.273 

  21.398  21.398 15.135 

   14.968  14.968 14.012 

   2.603 2.603 5.002 

9.603 12.648 13.273 21.398 14.968 2.603 74.493 67.430 

Quadre 9 

 
AUTORITZAT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

5.462 2.333    7.795 

 8.574 3.639   12.213 

  7.581 5.692   13.273 

   11.041 4.083 11 15.135 

   8.449 5.563 14.012 

    4.188 814 5.002 

5.462 10.907 11.220 16.733 12.532 9.762 814 67.430 

Quadre 10 

Com s’observa en el quadre anterior, respecte al I Pla d’Inversions, les universitats han 
justificat durant l’exercici de 2000, un import de 5.002 milions de pessetes, dels quals 
s’han autoritzat en l’exercici de 2000 disposicions de crèdit per 4.188 milions de 
pessetes i 814 milions de pessetes en l’exercici de 2001. 

II/ Pla d'Inversions 

En el quadre 11 s'indiquen les anualitats per a 2000, en milions de pessetes, del II Pla 
Plurianual d'Inversions; així com l'import executat i autoritzat a les universitats per part 
de la Generalitat Valenciana. 



Universitats de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2000 

- 29 - 

 

  Inversió 2000 autoritzada per la G.V. 

Universitat Anualitat 
2000(*) 

Autoritzat en 
2000 

Autoritzat en 
2001 

Total 

U. València 

U. Politècnica  

U. Alacant 

U. Jaume I  

U. Miguel Hernández 

2.079 

6.475 

3.200 

1.095 

2.500 (*) 

1.299 

1.573 

- 

834 

374 

780 

986 

1.119 

107 

190 

2.079 

2.559 

1.119 

941 

564 

Total 12.849 4.080 3.182 7.262 
(*) L’anualitat per a la UMH és la de 1999. 

Quadre 11 

Quant al II Pla d’Inversions, les universitats, durant l’exercici de 2000, han justificat un 
import de 7.262 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 4.080 milions de pessetes i 3.182 milions 
de pessetes en l’exercici de 2001. 

 
ANUALITAT 

1999 2000 TOTAL INVERSIÓ 

9.206  9.206 3.627 

 12.849 12.849 7.262 

9.206 12.849 22.055 10.889 

Quadre 12 

 

 
AUTORITZAT 

1999 2000 2001 TOTAL 

2.152 1.475  3.627 

 4.080 3.182 7.262 

2.152 5.555 3.182 10.899 

Quadre 13 
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3.4 Execució del pressupost d’ingressos 

Tal i com es recull en el quadre 14, en milions de pessetes, els drets reconeguts agregats 
de les cinc universitats valencianes van pujar a 107.198 milions de pessetes, cosa que 
representa un grau d’execució del 99,5%, sense considerar el romanent de tresoreria. El 
grau de compliment ha sigut del 83,2%. 

 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids  

Drets 
cancel.lats

Drets pens. 
cobram. 

Grau 
d’execució 

Grau 
complim. 

Superàvit 
(Dèficit) 

Taxes i d'altres ingressos 18.788 20.011 18.165 7 1.839 106,5% 90,8% 1.223 

Transferències corrents 62.182 63.022 55.023 0 7.999 101,4% 87,3% 840 

Ingressos patrimonials 236 785 719 0 66 332,6% 91,6% 549 

Alienació invers. reals 0 1 0 0 1 - - 1 

Transferències de capital 9.351 9.818 5.738 15 4.065 105,0% 58,4% 467 

Passius financers 17.203 13.561 9.559 0 4.002 78,8% 70,5% (3.642) 

EXERCICI CORRENT 107.760 107.198 89.204 22 17.972 99,5% 83,2% (562) 

Romanent de tresoreria 26.436       

TOTAL 134.196       

Quadre 14 
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En el quadre 15 es reflecteix, en milions de pessetes, la composició dels drets 
reconeguts a escala desagregada de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana. 

 
 

Concepte  
 

UPV 
% 

s/total 
Univ.  

 
UV 

% 
s/total 
Univ.  

 
UJI 

% 
s/total 
Univ.  

 
UA 

% 
s/total 
Univ.  

 
UMH 

% 
s/total 
Univ.  

 
TOTAL 

 
% s/tot. 

D.R. 
III TAXES I D’ALTRES ING. 6.748 21,3% 6.697 18,0% 1.329 16,4% 4.259 21,0% 978 9,8% 20.011 18,7% 
Prestació de serveis 2.341 7,4% 1.893 5,1% 218 2,7% 281 1,4% 74 0,7% 2.696 2,5% 
Matrícules. Taxes acadèmiques 2.940 9,3% 2.913 7,8% 829 10,2% 3.175 15,6% 802 8,1% 10.659 9,9% 
Matrícules. Compensació de beques 1.142 3,6% 1.202 3,2% 226 2,8% 596 3,0% 0(*) 0,0% 3.166 3,0% 
D’altres ingressos propis 325 1,0% 689 1,9% 56 0,7% 207 1,0% 102 1,0% 3.490 3,3% 

          
IV TRANSF. CORRENTS  17.647 55,6% 23.638 63,6% 5.412 66,6% 11.459 56,4% 4.866 49,3% 63.022 58,8% 
De la Generalitat Valenciana 17.226 54,3% 23.239 62,5% 5.039 62,0% 11.459 56,4% 4.579 46,4% 61.542 57,4% 
D’altres 421 1,3% 399 1,1% 373 4,6% 0 0,0% 287 2,9% 1.480 1,4% 

          

V ING. PATRIMONIALS 283 0,9% 127 0,4% 83 1,0% 158 0,8% 134 1,4% 785 0,7% 
Ingressos financers 225 0,7% 115 0,3% 67 0,8% 122 0,6% 134 1,4% 675 0,6% 
D’altres 58 0,2% 12 0,1% 16 0,2% 36 0,2% 0 0,0% 110 0,1% 

          
VI ALIENACIÓ INVERS. 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 
          

VII TRANSF. DE CAPITAL 2.102 6,6% 2.093 5,6% 304 3,7% 4.425 21,8% 894 9,1% 9.818 9,2% 
De la Generalitat Valenciana 727 2,3% 719 1,9% 74 0,9% 3.588 17,7% 216 2,2% 5.324 5,0% 
De l’Administració Central 825 2,6% 1.205 3,2% 0 0,0% 330 1,6% 312 3,2% 2.672 2,5% 
D’altres 550 1,7% 169 0,5% 230 2,8% 507 2,5% 366 3,7% 1.822 1,7% 

          

IX PASSIUS FINANCERS 4.960 15,6% 4.601 12,4% 1.000 12,3% 0 0,0% 3.000 30,4% 13.561 12,6% 
Emissió d’obligacions 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
D’altres 4.960 15,6% 4.601 12,4% 1.000 12,3% 0 0,0% 3.000 30,4% 13.561 12,6% 

TOTAL 31.740 100,0% 37.156 100,0% 8.129 100,0% 20.301 100,0% 9.872 100,0% 107.198 100,0% 

 29,6%  34,7%  7,6%  18,9%  9,2%  100,0%  

(*) Els ingressos per compensació de beques els comptabilitza la UMH en el capítol IV, “Transferènies 
corrents".  

Quadre 15 

Amb motiu de la modificació del finançament corresponent al I Pla d’Inversions per a 
les universitats per al període 1995-2001, la Generalitat Valenciana i el conjunt de les 
universitats públiques valencianes, aconseguiren determinats acords per a garantir el 
finançament dels plans d’inversions 1995-2001. El finançament comprenia la realització 
d’una emissió d’obligacions i concertació amb el Banc Europeu d’Inversions d’una línia 
de préstecs. 

Així mateix, en virtut d’aquests acords, la Generalitat Valenciana s’obliga 
incondicionalment a transferir a les universitats les quantitats necessàries perquè facen 
front a totes les obligacions de pagament assumides en virtut del finançament, tant per 
principal com per interessos. Per a això, la Generalitat Valenciana s’obliga a incloure en 
els seus corresponents pressuposts anuals les partides necessàries per al compliment de 
les obligacions derivades del finançament. 
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3.5 Resultats de l’exercici 

El resultat de les liquidacions dels pressuposts de les cinc universitats valencianes 
corresponent a 2000, és la diferència entre drets reconeguts i obligacions reconegudes 
durant el dit exercici. Com s’observa en el quadre 16 l’estructura de les liquidacions no 
és homogènia, en no diferenciar la UPV i la UJI, la variació dels passius financers. 

 

Concepte UPV UV UJI UA UMH 

Drets reconeguts de l’exercici (caps. I a VII)  32.555  20.301 6.850 

Drets reconeguts de l’exercici (caps. I a IX) 31.740 8.129   

Obligaci. reconegudes de l’exercici (caps. I a VII)  36.379  17.066 9.347 

Obligacions reconegudes de l’exercici (caps. I a IX) 31.546 7.921   

Variació neta de passius financers     3.000 

SUPERÀVIT <DÈFICIT> PRESSUPOST 2000 194 (3.824) 208 3.235 503 

     

Desviacions positives    (2.034) 

Desviacions negatives    2.539 

Ajusts d’exercicis tancats:     

Anul.lació de drets (370) (34) (3)   

Anul.lació d’obligacions 0 14 2   

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE L’EXERCICI (176) (3.844) 207 3.235 1.008 

Superà. (dèficit) acumulat al tancam. exerc. anterior 10.365 (21.043)    

SUPERÀ. (DÈFICIT) ACUMULAT EXER. 10.189 (24.887)    

Quadre 16 

3.6 Balanç i compte de resultats agregats 

Els quadre 17 i 18 presenten el “Balanç de situació” i el “Compte de resultats 
economicopatrimonial” a 31 de desembre de 2000. 

L’”Actiu del balanç” i el “Passiu del balanç” pugen a 261.397 milions de pessetes i el 
resultat de l’exercici puja a 9.337 milions de pessetes. 
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BALANÇ EXERCICI 2000 

(En milions de pessetes) 
ACTIU PASSIU 

A) IMMOBILITZAT 199.369 A) FONS PROPIS  124.780 
    

I.- Inversions destinades a l’ús general 264 I.- Patrimoni 112.399 
Inversions destinades a l’ús general 264 Patrimoni 105.698 

  Patrimoni rebut en cessió 6.701 
II.- Immobiltizacions immaterials 3.643   

Despes. d’investigació i desenvolupam. 1.354 III.- Resultats d’exercicis anteriors 3.044 
Aplicacions informàtiques 981 Resultats d’exercicis anteriors 3.044 
Drets. s/ béns en règ.d’arr.financ. 1.869   
Drets d’ús sobre immobles 95 IV.- Resultats de l’exercici 9.337 
Amortitzacions (656)   

  B) INGR. PER DISTRIBUIR EN DIV. EXER. 26.646 
III.- Immobilitzacions materials 159.489   

Terrenys i construccions 145.368 Pla d’inversió–GV 926 
Instal.lacions tècniques i maquinària 7.940 Ingr. a distrib. per cessió ús terrenys 95 
Utillatge i mobiliari 15.812 Ingr. diferits deriv. compra finança. 25.625 
D’altre immobilitzat 44.283   
Amortitzacions (53.914) C) PROVIS. Pª RISCS I DESPESES 748 

    
V.- Inversions financeres permanents 35.973   

Cartera de valors a llarg termini 295 D) CREDITORS A CURT TERMINI 91.599 
Compromís financ. reemb. obligac. 25.625   
Fiances i dipòsits constituïts l/t 152 I.- Emis.i oblig. i d’altres valors negociab. 56.035 
Generalitat Valenciana-Pla d’inv. 9.800 Obligacions i bons 56.035 
D’altres inversions financeres 101   

  II.- D’altres deutes a llarg termini 35.564 
B) DESPE. DISTRIBUIR DIVER. EXER, 1.303 Deutes amb entitats de crèdit  31.344 

  Deutes amb moneda estrangera 500 
C) ACTIU CIRCULANT 60.725 D’altres deutes 3.720 

    
I.- Existències 151 E) CREDITORS A CURT TERMINI 17.614 

    
II.- Deutors 45.291 I.- Emis.i  oblig. i d’altres valors negociab.  42 

Deutors pressupostaris  21.121 Interessos, obligacions i d’altres valors 42 
Deutors no pressupostaris  24.335    
Administracions públiques 58 II.- Deutes amb entitats de crèdit 2.054 
D’altres deutors 2 Préstecs i d’altres deutes 2.054 
Provisions (225)    

  III.- Creditors 11.727 
III.- Inversions financeres temporals 375 Creditors pressupostaris  8.054 

Cartera de valors a curt termini 370 Creditors pressupost. devolució ing. 1 
Fiances i dipòsits constituïts a curt ter. 5 Creditors no pressupostaris  1.003 

  Administracions públiques 1.983 
IV.- Tresoreria 14.902 D’altres creditors 667 
Formalització 2 Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 19 
    
V.- Ajusts per periodificació 4 IV.- Ajusts per periodificació 3.791 

Despeses anticipades 4   
  F) PROV.  RISCS I DESP. A CURT TER. 10 
    

TOTAL ACTIU 261.397 TOTAL PASSIU 261.397 

Quadre 17 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL  

EXERCICI 2000 
(En milions de pessetes) 

DEURE Importe HAVER Import 

A) DESPESES 88.715 B) INGRESSOS 98.052 

    
1. Despeses de funcionament  85.493 1. Vendes i prestacions de serveis 14.768 

Despeses de personal 53.496 Vendes 224 
Dotacions per a amortitz. immobilitzat 8.657 Prestacions de serveis  14.544 
Variació de provisions de tràfic 69   

D’altres despeses de gestió 18.808 2. Augment exist. pressu. term. i en curs 6 

Despeses financeres i assimilables 4.463    

  3. D’altres ingressos de gestió ordinària 6.102 

2. Transferències i subvencions 1.716 Ingressos tributaris  4.619 
Transferències corrents 1.474 Reintegraments 175 

Transferències de capital 209 D’altres ingressos de gestió  647 
Subvencions de capital 33 D’altres interessos i ingressos assimilats 661 

     

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.506 3. Transferències i subvencions 77.079 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  327 Transferències corrents 62.368 

Pèrdues procedents d’immobilitzat 67 Subvencions corrents  767 
Despeses extraordinàries 1.112 Transferències de capital 11.751 

  Subvencions de capital 2.193 
    

  4.  Beneficis i ingressos extraordinaris 97 

  Ingressos i beneficis d’altres exe rcicis  81 
  Ingressos extraordinaris  2 
  Beneficis procedents de l’immobilitzat 14 

    

ESTALVI 9.337 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 18 
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4. TRÀMIT D’AL.LEGACIONS 

El compliment del que es va acordar el ple de les Corts Valencianes en la reunió  del dia 
22 de desembre de 1986, així com del corresponent acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de 
fiscalització, corresponent a l’any 2000, que es va trametre al comptedonant perquè en 
el termini concedit formulés les al.legacions. 

Pel que fa al contingut de les al.legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent: 

1.- L’òrgan fiscalitzat ha formulat, si s’escau, les al.legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’informe. 

2.- Totes les al.legacions han sigut analitzades detingudament. 

3.- Les al.legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’informe. 

4.- Tret dels casos  concrets que així ho requeresquen, amb caràcter general, no 
s’emeten valoracions sobre les al.legacions que: 

 a) Confirmen les deficiències o irregularitats assenyalades en l’informe. 

b) No rebaten el contingut de l’informe, expliquen o justifiquen les actuacions de 
l’entitat fiscalitzada. 

c) Indiquen que les deficiències o irregularitats s’han esmenat posteriorment al 
tancament de l’exercici fiscalitzat. 

5.- Els informes justificatius de les al.legacions desestimades, emesos pels auditors i 
ratificats pels síndics encarregats, una vegada aprovats pel Consell de la 
Sindicatura, s’incorporen al corresponent expedient administratiu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

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

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

1.2 Conclusions i recomanacions  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Pressupost inicial i modificacions  

2.1.1 Pressupost inicial 

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

 

Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 1999 2000 00/99 

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

IV Transferències corrents 19.923 21.764 1.841 9,2% 

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

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

VIII Actius financers 25 151 126 504,0% 

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

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

I Despeses de personal 19.246 19.994 748 3,9% 

II Despeses de funcionament 3.688 3.749 61 1,7% 

III Despeses financeres 958 966 8 0,8% 

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

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

VII Transferències de capital 0 0 0 0,0% 

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

IX Passius financers 0 0 0 0,0% 

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

Quadre 1 

 

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

2.1.2 Modificacions pressupostàries 

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

 
 
 

Capítols 

 
Pressupost 

inicial 

 
 

Modificacions 

 
Pressupost 

definitiu 

Increment 
Pressupost 

definitiu/inicial 

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

IV Transferències corrents 21.764 1.942 23.706 8,9%

V Ingressos patrimonials  36 32 68 88,9%

VII Transferències de capital 846 1.139 1.985 134,6%

VIII Actius financers 151 3.856 4.007 2.553,6%

IX Passius financers 6.144 1.251 7.395 20,4%

 Total ingressos 34.674 8.696 43.370 25,1%

I Despeses de personal 19.994 677 20.671 3,4%

II Despeses de funcionament 3.749 1.212 4.961 32,3%

III Despeses financeres 966 596 1.562 61,7%

IV Transferències corrents 313 450 763 143,8%

VI Inversions reals  9.652 4.669 14.321 48,4%

VII Transferències de capital 0 147 147 100,0%

IX Passius financers 0 945 945 100,0%

 Total despeses 34.674 8.696 43.370 25,1%

Quadre 2 

 

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

2.2 Execució de l'Estat de Despeses 

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

 
  Crèdits  Obligacions  Pagaments  Obligacions Grau Grau 

DESPESES definitius  reconegudes  líquids  pents. pag. execució compliment 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Despeses de personal 

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

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

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

17.489 

1.734 

18.457 

1.775 

968 

41 

5,5% 

2,4% 

TOTAL 19.223 20.232 1.009 5,2% 

Quadre 4 
 

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

1) Un augment de les retribucions del 2%. 

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

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

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

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

11 Alts càrrecs 

13 Funcionaris  

14 Laborals fixos 

15 Laborals temporals  

16 Docents contractats  

19 

14.371 

928 

349 

1.822 

20 

15.859 

524 

374 

1.680 

1 

1.488 

(404) 

25 

(142) 

5,3% 

10,4% 

(43,5)% 

7,2% 

(7,8%) 

TOTAL 17.489 18.457 968 5,5% 

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

 
 

Personal 
Total a 

31-12-99 
Total a 

31-12-00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació:     

Funcionari: 2.150 2.194 44 2,0% 

Catedràtic d'universitat 349 358 9 2,6% 

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

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

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

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

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

Professor emèrit 12 8 (4) (33,3%) 

Professor associat 601 623 22 3,7% 

Professor visitant 1 1 0 0,0% 

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

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

Personal d'administració i serveis:     

Funcionari 1.307 1.336 29 2,2% 

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

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

Total Personal 4.604 4.663 59 1,3% 

Quadre 6 

 

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

2.2.2 Despeses de funcionament 

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

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

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

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

Arrendament de béns 205 216 11 5,4% 

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

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

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

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

Primes d'assegurances 31 32 1 3,2% 

Material d'oficina 665 727 62 9,3% 

Despeses diverses  567 649 82 14,5% 

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

D'altres indemnitzacions 102 130 28 27,5% 

TOTAL 4.344 4.799 455 10,5% 

Quadre 7 

 

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

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

2.2.3 Despeses financeres 

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

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

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos emissió de Deute  1.215 1.215 1.215 

Interessos préstec BEI 138 138 138 

Interessos pòlissa de crèdit Argentaria 59 59 59 

D'altres despeses financeres 150 86 65 

Total capítol III 1.562 1.498 1.477 

Quadre 8 

 

2.2.4 Transferències corrents 

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

2.2.5 Inversions reals 

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

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

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Projecte 
I Pla de 

finançament 
II Pla de 

Finançament 
 

Total 

Campus Tarongers 491 81 572 

Edifici Nau  160 - 160 

Campus Blasco Ibàñez 500 1.942 2.442 

Campus Burjassot 381 56 437 

Serveis interfacultatius 94 - 94 

TOTAL 1.626 2.079 3.705 

Quadre 10 

 

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

a) Primer Pla d'Inversions 

 

Anualitat 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Inversió 

3.485      3.485 1.734 

 4.112     4.112 4.112 

  6.346    6.346 6.346 

   4.432   4.432 3.906 

    4.909  4.909 3.283 

     1.626 1.626 1.626 

3.485 4.112 6.346 4.432 4.909 1.626 24.910 21.007 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total autoritz. 

665 1.069      1.734 

 3.166 946     4.112 

  3.531 2.815    6.346 

   2.504 1.402   3.906 

    2.707 576  3.283 

     1.456 170 1.626 

665 4.235 4.477 5.319 4.109 2.032 170 21.007 

Quadre 11 
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b) Segon Pla d'Inversions  

 

Anualitat 

1999 2000 Total 

Inversió 

3.255  3.255 1.098 

 2.079 2.079 2.079 

3.255 2.079 5.334 3.177 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1999 2000 2001 

Total autoritzat 

170 928  1.098 

 1.299 780 2.079 

170 2.227 780 3.177 

Quadre 12 

 

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

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

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

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

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

2.3 Execució de l'estat d'ingressos 

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

 
 

INGRESSOS 
Pressupost 

definitiu 
Drets  

reconeguts  
Ingressos  

líquids  
Drets  

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

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

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

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

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

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

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

Romanent de Tresoreria  4.007     

TOTAL 43.370     

Quadre 13 
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2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

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

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

 
1999 2000  

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 
00/99 

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

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

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

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

Quadre 14 

 

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

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

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

 

 Alumnes Variació 

Curs 98/99 63.010 - 

Curs 99/00 61.108 (3,0%) 

Curs 00/01 57.390 (6,1%) 

Quadre 15 

 

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

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

b) Compensació per beques 

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

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

Liquidació curs 99/00 686 

Liquidació curs 00/01 126 

Total compensació beques Administració central 812 

Liquidació curs 99/00 263 

Liquidació curs 00/01 18 

Total compensació famílies nombroses Administració central 281 

Curs 99/00 beques Generalitat Valenciana 109 

Total compensació beques 1.202 

Quadre 16 

 

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

 

 Import 

Curs 1995/96 175 

Curs 1996/97 26 

Curs 1997/98 225 

Curs 1998/99 (part) 49 

 475 

Quadre 17 

 

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

c) D'altres ingressos propis 

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

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

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

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

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

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

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

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

Quadre 18 

 

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

 

Concepte Import 

Subvenció global 21.100 

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

TOTAL 23.239 

Quadre 19 

 

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

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

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 16.784 

- Subvenció Objectius Bàsics 430 

- Subvenció Pla Estabilitat Professorat 345 

- Increment subvenció corrent 2.797 

- Complement subvenció Objectius Bàsics 744 

Total subvenció global 21.100 

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

- Transferència corrent Cte. Sanitat per a nòmines PDI 634 

- D'altres transferències 290 

Total d'altres subvencions corrents 2.139 

Total subvencions corrents G.V. 23.239 

Quadre 20 

 

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

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

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

Exercici corrent       

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

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

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

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

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

Exercici següent:       

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

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

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

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

Quadre 21 

 

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

 

Concepte Import 

Interessos d'obligacions i bons 1.215 

Nòmines PDI- Conselleria Sanitat 634 

Interessos préstec BEI 138 

Interessos pòlissa de crèdit  59 

D'altres 93 

TOTAL 2.139 

Quadre 22 

 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

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

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

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

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadre 23 
 

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

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

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

 
 

Concepte 
Drets 

Reconeguts 

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

Ministeri de Ciència i Tecnologia. Projectes d'investigació 294 

Diverses convocatòries d'ajudes per a equipament i infraestructura 730 

TOTAL 1.205 

Quadre 24 



Universitat de València. Exercici de 2000 

- 59 - 

 

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

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

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 

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

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

TOTAL 719 

Quadre 25 

 

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

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

2.3.5 Passius financers  

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

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



Universitat de València. Exercici de 2000 

- 60 - 

 

Drets Ingressos Pendent  

Concepte reconeguts líquids  Cobrament 

Préstec BEI 2.000 2.000 0 

GV Pla Inversions 2000 1.350 0 1.350 

Disposicions pòlissa crèdit compte operatiu 945 945 0 

Ministeri Ciència i Tecnologia. Parcs Tecnològics 306 0 306 

TOTAL 4.601 2.945 1.656 

Quadre 26 

 

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

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

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

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

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

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2000 Segons comptes 

1999 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

3.895 (34) 3.861 1.844 2.017 
 

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Situació en 2000 Segons comptes 

1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

3.443 (14) 3.429 3.419 10 

Quadre 27 

 

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

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

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

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

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

 
 

Concepte 
Exercici 

1999 
Exercici 

2000 

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

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

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

Ajusts d'exercicis tancats:   

            Anul.lació de drets (227) (34) 

            Anul.lació d'obligacions 24 14 

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

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

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

Quadre 28 
 

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

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

 

Concepte Import 

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

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 2.017 

(+) Deutors extrapressupostaris  235 

A deduir: provisions per a insolvències 0 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 4.326 

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

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 10 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Creditors extrapressupostaris  654 

(-) III.- Provisions  

(+) Provisió per a riscs a curt 0 

(+) IV.- Fons líquids  (759) 

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

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

 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (843) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (capítols 1 a 7) (3.824) 

DIFERÈNCIA 2.981 

 CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS  

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS  

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

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

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

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

 Regularització provisions per a responsabilitats del 99 270 

  5.838 

B) FACTORS NEGATIUS  
 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES  

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

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

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

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

  2.857 

DIFERÈNCIA  ( A - B ) 2.981 

Quadre 30 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Import 

Préstec BEI 5.000 

Pòlissa Argentaria 1.500 

Finançament pendent Pla d'Inversions 1.350 

Préstec Ministeri de Ciència i Tecnologia 306 

TOTAL 8.156 

Quadre 31 

 

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

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

 
BALANÇ. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

A) Immobilitzat 84.515 A) Fons propis  31.385 

II.- Immobilitzacions immaterials 1.982 I.- Patrimoni 32.228 

          Aplicacions informàtiques  278         Patrimoni 28.227 

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

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

           Terrenys i construccions 58.530   

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

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

           Amortitzacions (23.983)   

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

V.- Inversions financeres permanents 25.631   

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

  II.- D'altres deutes a llarg termini 9.530 

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

            D'altres deutes  1.374 

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

II.- Deutors 9.503   

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

          Deutors no pressupostaris  976            Préstecs  i d'altres deutes  1.500 

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

          Provisions (9)            Creditors pressupostaris  3.673 

             Creditors no pressupostaris  145 

III.- Inversions financeres temporals 2            Administracions públiques  577 

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

IV.- Tresoreria 741   

           Comptes operatius 741 IV.- Ajusts per periodificació 1.830 

            Interessos a curt termini de bancs     

TOTAL ACTIU 95.661 TOTAL PASSIU 95.661 

Quadre 32 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Exercici de 2000) 

(en milions de pessetes) 

DEURE Import HAVER Import 

A) DESPESES  33.684 B) INGRESSOS 32.841 

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

Despeses de personal 21.342 Ingressos tributaris  4.583 

Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 2.367   

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

D'altres despeses de gestió 7.380 Reintegraments  76 

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

 D'altres ingressos i ingressos assimilats  115 

2. Transferències i subvencions  670   

Transferències corrents  555 3. Transferències i subvencions  25.731 

Transferències de capital 82 Transferències i subvencions 23.239 

Subvencions de capital 33 Transferències de capital 399 

 Subvencions de capital 2.093 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries  373   

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

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

Despeses extraordinàries  277 Ingressos extraordinaris  2 

 5. Vendes i prestació de serveis  1.933 

 Vendes  40 

 Prestació de serveis  1.893 

ESTALVI - ESTALVI NEGATIU 843 

Quadre 33 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

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

4.1.1 Comptes corrents d'entitats financeres 

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

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

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

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

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

4.1.2 Comptes de crèdit bancaris 

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

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

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

4.2 Operacions extrapressupostàries 

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

Deutors 31/12/00 

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

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

Lliuraments a centres per a despeses menors 3 
Dipòsits constituïts 2 

TOTAL 235 
 

Creditors 31/12/00 

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

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

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

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

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

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

TOTAL 654 

Quadre 34 
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a) Deutors  

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Creditors 

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

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

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

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

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

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

 
Tipus de contractes i  Total  Revisats  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadre 35 

 

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

5.1 Contractes d'obres 

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

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Expedient 
 

Detall 
Importe 

adjudicació 

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

603 

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

51 

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

98 

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

131 

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

35 

   918 

Quadre 36 

 

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

5.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

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

5.1.2 Òrgan de contractació 

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

5.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

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

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

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

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

5.1.4. Formalització dels contractes 

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

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

5.1.6 Modificació dels contractes 

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

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

5.1.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

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

5.2 Contractes de subministraments 

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

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

 
Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

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

10 

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

48 

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

26 

   84 

Quadre 37 

 

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

5.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

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

5.2.2 Òrgan de contractació 

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

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

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

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

5.2.4 Formalització dels contractes 

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

5.2.5 Execució dels contractes 

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

5.2.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

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

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

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

 
Tipus 

licitació 
 

Expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

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

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

108 

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

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

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

60 

   221 

Quadre 38 

 

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

5.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

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

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

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

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

5.3.2 Òrgan de contractació 

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

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

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

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

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

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

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

5.3.4 Formalització dels contractes 

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

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

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

5.3.5 Execució dels contractes 

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

5.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

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

5.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

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

6.1 Normativa aplicable 

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

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

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

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

6.2 Expedients seleccionats 

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

Europeus 
 

Títol 
 

Import 

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

Núm. conveni 
Nacionals 

 
Títol 

 
Import 

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

27 

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

17 

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

41 

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

21 

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

18 

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

14 

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

60 

1572/1640 Land irrigation support service (LISSE) 22 

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

28 

  248 

Quadre 39 

 

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

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

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

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

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

6.2.1 Òrgan competent i procediment 

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

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

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

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

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

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

6.2.2 Formalització dels contractes 

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

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

6.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

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

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

6.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

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

6.2.5 Liquidació dels contractes 

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

 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2000 

- 90 - 

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. 
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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 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2000 

- 116 - 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

 

 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 133 - 

1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant la Universitat), 
han sigut retuts, conformement a 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 realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment 
acceptades i en compliment dels objectius establits en l'article 8.3 de la llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig. 

D'altra banda, les universitats públiques són també auditades per la Intervenció de la 
Generalitat Valenciana, mitjançant empreses contractades per aquesta. En aquest sentit i 
a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, hem considerat necessari 
racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels equips de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes no 
considerats totalment o parcial en les auditories realitzades per la IGGV, i n'hem 
utilitzat aquelles conclusions que s'han considerat pertinents. Sí que han sigut objecte 
d'una fiscalització especial els 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 referides als estats comptables i a l'execució del pressupost 

- En els apartats 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 i 4.2, es descriuen aquells fets que 
no han sigut comptabilitzats de forma adequada i que afecten la informació 
recollida en els estats comptables. 

- El pressupost de l'exercici de 2000 va ser aprovat pel Consell Social el 30 de 
març d'aquest mateix any, després de ser informat favorablement per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; tal i com s'estableix en l'article 15 de 
la llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'any 2000. 

- La Universitat ha aprovat quatre modificacions de crèdit en l’exercici següent al 
que havien d’estar vigents. 

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

- El grau d'execució del Pressupost de Despeses va ser del 77,1%, a conseqüència 
del baix grau d'execució del capítol VI de despeses, que va ser del 45,3%. En 
aquest sentit, cal considerar que la realització de les inversions estigué 
condicionada per l'aprovació, per part de la Generalitat Valenciana, el 22 de 
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desembre de 2000, de les inversions per a aqueix exercici per un import de 3.200 
milions de pessetes. El grau de compliment del Pressupost de Despeses va ser 
del 98,1%. 

- En el Pressupost d'Ingressos el grau d'execució va ser del 102,2%; però cal tenir 
en compte que el reconeixement dels drets reconeguts en el capítol VII, 
"Transferències de capital", és inadequat (vegeu l'apartat 2.3.4). El grau de 
compliment s'hi ha xifrat en un 79,8%. 

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

- No hi ha constatació que la Universitat haja sol.licitat autorització a la 
Generalitat Valenciana per al crèdit subscrit amb el Banco de Santander per 
import de 400 milions de pessetes. 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació ha posat 
de manifest que la gestió seua 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  

- Igual com en exercicis anteriors: 

· A la Universitat, cap unitat administrativa no realitza les funcions de 
fiscalització. 

· La Universitat ha de millorar els procediments de comunicació entre els 
departaments implicats en la gestió econòmica. 

- La Universitat ha d'aplicar els criteris establits en el Pla General de 
Comptabilitat Pública en la comptabilitat dels ingressos i les despeses. 

- Cal millorar els procediments de control en la gestió del projecte de creació i 
posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes (vegeu l'apartat 4.2). 
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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, aprovat el 31 de març de 2000, augmentà un 0,9% 
respecte de l'exercici anterior, en passar de 18.944 milions de pessetes a 19.106 milions 
de pessetes. Aquest dèbil increment es deu fonamentalment al fet que en el pressupost 
inicial el capítol VIII, "Actius financers" figura sense dotació, a diferència del 
pressupost de l'exercici anterior. 

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

Segons el precepte citat abans, 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 l'adequació del dit pressupost, 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 en el mes de gener de 
2000, una vegada coneguts els crèdits matriculats. 

L'aplicació d'aquesta mesura en el temps en què s'ha establit, dificulta el compliment del 
principi d'anualitat pressupostària, perquè condiciona l'aprovació del pressupost al fet 
que aquesta tinga lloc una vegada iniciat l'exercici en què haurà d'estar en vigor. En 
aquest sentit, s'ha de 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; en la mesura que es 
redueix el temps en què s'han de realitzar els ingressos i les despeses, l'execució del 
pressupost resulta afectada negativament. 
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Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 1999 2000 00/99 

III Taxes i d'altres ingressos 2.779 2.916 137 4,9% 

IV Transferències corrents 9.835 11.515 1.680 17,1% 

V Ingressos patrimonials  65 75 10 15,4% 

VII Transferències de capital 5.062 4.600 (462) (9,1%) 

VIII Actius financers 1.203 0 (1.203) (100,0%) 

Total ingressos 18.944 19.106 162 0,9% 

I Despeses de personal 7.838 8.917 1.079 13,8% 

II Despeses de funcionament 2.946 3.441 495 16,8% 

III Despeses financeres 684 906 222 32,5% 

IV Transferències corrents 67 54 (13) (19,4%) 

VI Inversions reals  7.273 5.653 (1.620) (22,3%) 

VII Transferències de capital 102 102 0 0,0% 

VIII Actius financers 34 33 (1) (2,9%) 

Total despeses 18.944 19.106 162 0,9% 

Quadre 1 

 

En el Pressupost d'Ingressos, els augments més rellevants tenen lloc en els capítols IV, 
"Transferències corrents", i III, "Taxes i d'altres ingressos", amb uns increments del 
17,1% i 4,9%, respectivament. Les disminucions més significatives es produeixen en els 
capítols VIII, "Actius financers", i VII, "Transferències de capital", amb unes variacions 
negatives del 100,0% i 9,1%, respectivament. 

En el Pressupost de Despeses, són significatius els augments dels capítols I, "Despeses 
de personal", II, "Despeses de funcionament" i III, "Despeses financeres", amb uns 
percentatges d'augment del 13,8%, 16,8% i 32,5%, respectivament. Per contra, és 
significativa la disminució del 22,3% del capítol VI, "Inversions reals". 

2.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2000 experimentà un creixement del 15,8%, en relació al 
pressupost inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 
3.021 milions de pessetes; tal com es reflecteix en el quadre 2, en milions de pessetes. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 137 - 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increm. pressup. 

defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 2.916 1.021 3.937 35,0% 

IV Transferències corrents 11.515 22 11.537 0,2% 

V Ingressos patrimonials  75 0 75 0,0% 

VII Transferències de capital 4.600 (277) 4.323 (6,0%) 

VIII Actius financers 0 2.255 2.255 - 

Total ingressos 19.106 3.021 22.127 15,8% 

I Despeses de personal 8.917 0 8.917 0,0% 

II Despeses funcionament 3.441 (303) 3.138 (8,8%) 

III Despeses financeres 906 25 931 2,8% 

IV Transferències corrents 54 0 54 0,0% 

VI Inversions reals  5.653 3.299 8.952 58,4% 

VII Transferències de capital 102 0 102 0,0% 

VIII Actius financers 33 0 33 0,0% 

Total despeses 19.106 3.021 22.127 15,8% 

Quadre 2 

 

El quadre 3 mostra el resum de les nou modificacions pressupostàries que s'han 
realitzat, en milions de pessetes. 

 

Estat de Despeses Estat d'Ingressos N. mods. 

I II III IV V VI VIII 

Total 

III IV VI VII VIII 

Total Descripció 

1      2.197  2.197     2.197 2.197 Incorp. romanents crèdit  

2      58  58     58 58 Incorp. romanents crèdit 

3   22     22  22    22 Suplement crèdit  

4      524  524 524     524 Suplement crèdit  

5      (605)  (605)    (605)  (605) Baixes per anul.lació 

6 67       67      0 Transferència crèdit  

6 (67)       (67)      0 Transferència crèdit  

7  176 3     179      0 Transferència crèdit  

7  (179)      (179)      0 Transferència crèdit  

8      825  825 497   328  825 Suplement crèdit  

9  (300)    300  0      0 Transferència crèdit  

TOTAL 3.021 TOTAL 3.021  

Quadre 3 
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En l'anàlisi dels expedients de modificació de crèdits, s'ha observat el següent: 

- La incorporació de romanents s'ha finançat amb el Resultat Pressupostari 
Acumulat, que és de 2.255 milions de pessetes, i no amb el Romanent de 
Tresoreria, obtingut en la Liquidació del Pressupost per a l'exercici de 1999, que 
ascendia a 414 milions de pessetes. 

- De les nou modificacions de crèdit, cinc s’han aprovat en l’exercici 
pressupostari. La resta s’aproven l’11 de juliol de 2001 amb la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2000. 

2.2 Execució de l’estat de despeses 

El quadre 4 reflecteix, en milions de pessetes, l'execució del Pressupost de Despeses. El 
grau d'execució ha sigut del 77,1% i el de compliment, del 98,1%. El grau d'execució es 
deu principalment al baix nivell d'execució del capítol VI, "Inversions reals" (vegeu 
l'apartat 2.2.4 d'aquest informe). 

 
 

Despeses  
Crèdits  

definitius  
Obligs. 
recon. 

Pags. 
líquids  

Obligs. 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

I Despeses de personal 8.917 8.801 8.698 103 98,7% 98,8% 

II Despeses funcionament 3.138 3.124 3.124 0 99,6% 100,0% 

III Despeses financeres  931 931 931 0 100,0% 100,0% 

IV Transferències corrents 54 50 50 0 92,6% 100,0% 

VI Inversions reals  8.952 4.058 3.838 220 45,3% 94,6% 

VII Transferències capital 102 102 102 0 100,0% 100,0% 

VIII Actius financers  33 0 0 0 0,0% 0,0% 

TOTAL 22.127 17.066 16.743 323 77,1%  98,1%  

Quadre 4 
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2.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes corresponents a aquest capítol han sigut de 8.801 milions 
de pessetes, que donen un grau d'execució del 98,7%. S'han pagat obligacions per 8.698 
milions de pessetes i en queden pendents 103 milions de pessetes, que corresponen a la 
Seguretat Social del mes de desembre. El grau de compliment és del 98,8%. 

La variació de les obligacions reconegudes del capítol I, respecte de l'exercici anterior, 
es detalla en el quadre 5, en milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

6.767 

931 

7.640 

1.161 

873 

230 

12,9% 

24,7% 

TOTAL 7.698 8.801 1.103 14,3% 

Quadre 5 

 

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

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

12 Funcionaris  

13 Laborals -fixos 

14 D'altre personal 

4.772 

483 

1.512 

5.331 

352 

1.957 

559 

(131) 

445 

11,7% 

(27,1)% 

29,4% 

TOTAL 6.767 7.640 873 12,9% 

Quadre 6 
 

Com podem observar en els dos quadres anteriors, les obligacions reconegudes per 
"Sous i salaris" han sofrit un important increment del 12,9%, a causa principalment de: 

- L'augment de les retribucions íntegres d'un 2%. 

- L'increment del 29,4% de l'article "D'altre personal". Es tracta de personal 
eventual, que ha experimentat un important increment en els dos últims anys. 

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

Els quadres 7 i 8 recullen el detall d'aquestes variacions, en nombre de persones. 

 
 

Personal 

Total a 

31-12-99 

Total a 

31-12-00 

Increment 

absolut 

Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació:     
Funcionari: 689 754 65 9,4% 

Catedràtic d'universitat 105 109 4 3,8% 

Catedràtic d'escola universitària 58 60 2 3,4% 
Professor titular d'universitat 256 283 27 10,5% 
Professor titular d'escola universitària 270 302 32 11,9% 

Contractat: 822 908 86 10,5% 

Professor emèrit 3 3 0 0,0% 
Professor asssociat 563 660 97 17,2% 

Professors visitants  11 14 3 27,3% 
Ajudant 245 231 (14) (5,7%) 

Total P.D.I. 1.511 1.662 151 10,0% 

Personal d'administració i serveis:     
Funcionari 368 497 129 35,1% 
Laboral 131 54 (77) (58,8%) 

Total P.A.S. 499 551 52 10,4% 

Total Personal 2.010 2.213 203 10,1% 

Quadre 7 
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Personal 
Total a 

31-12-99 
Total a 

31-12-00 
Variació 

absoluta 00/99 
Variació 

relativa 00/99 

Funcionaris docents 689 754 65 9,4% 

Funcionaris no docents  368 497 129 35,1% 

Laboral no docent 131 54 (77) (58,8%) 

Docents contractats  822 908 86 10,5% 

TOTAL 2.010 2.213 203 10,1% 

Quadre 8 

 

D'altra banda, podem destacar que les despeses del personal addicionals a la plantilla de 
la Universitat relacionades amb convenis i contractes d'investigació, es registren en el 
capítol VI, "Inversions reals".  

2.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II és de 3.138 milions de pessetes; cosa que equival al 
14,2% del pressupost definitiu de despeses. Les obligacions reconegudes i els 
pagaments líquids realitzats s'eleven a 3.124 milions de pessetes. Això significa un grau 
d'execució del 99,6% i un grau de compliment del 100,0%. 

El quadre 9 expressa l'evolució de les obligacions reconegudes a escala de concepte, en 
milions de pessetes: 
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Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Arrendament maquinària i instal.lacions 0 2 2 - 

Arrendament material de transport 1 1 0 0,0% 

Arrendament mobiliari i estris  5 5 0 0,0% 

Arrendament equips informàtics 0 1 1 - 

Reparació infraestructura i béns naturals  0 1 1 - 

Reparació edificis i d'altres construccions 4 13 9 225,0% 

Reparació maquinària, instal.lacions i utillatge 18 69 51 283,3% 

Reparació elements de transport 4 8 4 100,0% 

Reparació mobiliari i estris  23 20 (3) (13,0%) 

Reparació equips processament d'informació 50 47 (3) (6,0%) 

Reparació d'altre immobilitzat material 2 0 (2) (100,0%) 

Material d'oficina 524 722 198 37,8% 

Subministraments 348 339 (9) (2,6%) 

Comunicacions  133 141 8 6,0% 

Transports  21 25 4 19,0% 

Primes d'assegurances 15 15 0 0,0% 

Tributs 1 1 0 0,0% 

Despeses diverses  395 386 (9) (2,3%) 

Treballs realitzats per altres empreses 985 1.176 191 19,4% 

Dietes 106 108 2 1,9% 

Despeses edició i distribució 53 44 (9) (17,0%) 

TOTAL 2.688 3.124 436 16,2% 

Quadre 9 

 

Són rellevants els increments en termes absoluts produïts en els conceptes "Material 
d'oficina" i "Treballs realitzats per altres empreses", que han sigut respectivament de 
198 i 191 milions de pessetes. La revisió efectuada ha posat de manifest que s'han 
comptabilitzat de forma inadequada 164 milions de pessetes en el concepte "Material 
d'oficina", perquè es tracta d'una altre tipus de despesa. 

Es considera necessari millorar els procediments de comunicació entre el departament 
de gestió econòmica i el de comptabilitat, ja que al llarg dels últims exercicis han 
aparegut diferències no conciliades entre la informació que ens facilita el primer 
departament i els comptes auditats. 
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2.2.3 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de 
2000 obligacions i pagaments per import de 931 milions de pessetes; se'n mostra el 
detall en el quadre 10, en milions de pessetes: 

 
 Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagament 
realitzats 

Despeses financeres    

Interessos emissió de Deute I Pla de Finançament 683 683 683 

Interessos Deute II Pla de Finançament 221 221 221 

Interessos préstec BEI 22 22 22 

Total interessos 926 926 926 

D'altres despeses financeres 5 5 5 

Total capítol III 931 931 931 

Quadre 10 

 

El capítol III de despeses recull, majoritàriament, les despeses per interessos ocasionats 
pel deute que la Universitat ha anat assumint al llarg dels últims anys per fer front als 
plans d'inversió; tal com hem destacat ja en informes anteriors. Aquests interessos, els 
paga la Generalitat Valenciana, que hi aporta la quantitat corresponent, 926 milions de 
pessetes l'any 2000, per mitjà de transferències corrents (vegeu l'apartat 2.3.2). 

2.2.4 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el primer en importància en el Pressupost de 
Despeses de la Universitat. Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en 
aquest capítol ascendiren a 4.058 i 3.838 milions de pessetes, respectivament; de 
manera que el grau d'execució assolit ha sigut del 45,3%, mentre que el grau de 
compliment ha sigut del 94,6% El baix grau d'execució s'explica pel retard a l'hora 
d'aprovar les inversions per a l'exercici de 2000; fet que té lloc el 22 de desembre de 
2000, data en què el Govern Valencià adoptà l'acord. Aquest fet condicionà l'execució 
del capítol VI. 

 
 

VI "Inversions reals" 
Crèdits  

definitius  
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids  

Grau 
execució 

60 Inversions en investigació 4.082 2.333 2.317 57,2% 

62 Inversions relacionades amb el funcionament 4.870 1.725 1.521 35,4% 

TOTAL 8.952 4.058 3.838 45,3%  

Quadre 11 
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Com podem observar en el quadre anterior, el capítol VI recull dos apartats ben 
diferenciats: l'article 60, "Inversions en investigació", que reflecteix les despeses 
relacionades amb l'activitat investigadora de la Universitat, i l'article 62, "Inversions 
relacionades amb el funcionament", les altres despeses d'inversió. 

La composició i evolució de les obligacions reconegudes en aquest article 62, es mostra 
en el quadre següent, en milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 4.074 1.634 (2.440) (59,9%) 

Inversió pròpia 325 91 (234) (72,0%) 

Infraestructura docent 1 0 (1) (100,0%) 

TOTAL 4.400 1.725 (2.675) (60,8%) 

Quadre 12 

 

Quant al II Pla d'Inversions, destaca el següent: 

- La resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de data 28 de 
setembre de 2000, per mitjà de la qual es reprogramen inversions per un import 
de 514 milions de pessetes. 

- L'acord de 22 de desembre de 2000, pel qual s'aproven inversions per 3.200 
milions de pessetes. Sobre la base d'aquest acord, s'han reconegut i autoritzat 
obligacions per 1.119 milions de pessetes, dels quals 914 han sigut pagats en 
l'exercici de 2000 amb fons propis de la Universitat, ja que la Generalitat 
Valenciana a 31 de desembre de 2000 no havia previst la forma de finançar 
aquestes inversions. 

En el quadre 13 es mostra, en milions de pessetes, la programació d'inversions 
corresponents al II Pla d'Inversions. 
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II Pla  

Programa 

 

Projecte 1999 (*) 2000 

 

Total 

Ampliació campus Edifici Òptica 90 120 210

 CTQ 45 85 130

 Nau Petrologia 13 35 48

 Animalari 54 - 54

 Circunvalació - 120 120

 Serveis a estudiants - 200 200

 Urbanització - 400 400

RAM Reforma edifici Politècnica (2ª fase) - 135 135

 Reforma pavelló EGB - 65 65

 D'altres obres RAM 121 600 721

Equipaments Equipament informàtic NT 36 - 36

 Equipaments diversos 133 600 733

Honoraris projectes Honoraris projectes 22 80 102

Noves tecnologies Equipament - 360 360

 Obres i instal.lacions (xarxa fibra òptica) - 400 400

TOTAL 514 3.200 3.714

(*) Reprogramació. 

Quadre 13 

 

El resum dels dos plans d'inversions -segons les dades facilitades-, signats en el període 
1995-2000, es mostra a continuació, en milions de pessetes. 
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Anualitat 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

 

Inversió 

4.190      4.190 4.133 

 3.990     3.990 3.555 

  500    500 500 

   1.600   1.600 2.091 

    4.000  4.000 4.000 

     3.200 3.200 1.119 

4.190 3.990 500 1.600 4.000 3.200 17.480 15.398 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 

autoritzat 

4.075 58      4.133 

 3.065 490     3.555 

  500     500 

   509 1.571 11  2.091 

    1.553 2.447  4.000 

      1.119 1.119 

4.075 3.123 990 509 3.124 2.458 1.119 15.398 

Quadre 14 

 

Quant a la revisió dels documents comptables, hem verificat obligacions reconegudes a 
càrrec del capítol VI, article 62, "Inversions relacionades amb el funcionament", per un 
import total de 369 milions de pessetes, que representen el 21,4% del total de despeses 
d'aquest article; no s'hi han detectat deficiències significatives. 

2.2.5 Transferències de capital 

El capítol VII, "Transferències de capital", presenta obligacions reconegudes per import 
de 102 milions de pessetes, i no hi ha obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2000. El grau d'execució i el de compliment són del 100,0%. 

Les obligacions i els pagaments realitzats en l'exercici estan relacionats amb el projecte 
de posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que és finançat pel Banco de 
Santander, d'acord amb els convenis subscrits entre aquest i la Universitat (vegeu els 
apartats 2.3.4 i 4.2). 
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2.3 Execució de l'Estat d'Ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 22.127 milions de pessetes i els drets 
reconeguts s'eleven a 20.301 milions de pessetes. En el quadre 15 es mostra, en milions 
de pessetes, l'execució del Pressupost d'Ingressos de l'exercici de 2000. El grau 
d'execució ha sigut del 102,2% i el grau de compliment, del 79,8%; sense considerar-hi 
el Romanent de Tresoreria. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids  
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 3.937 4.259 4.166 93 108,2% 97,8% 

IV Transferències corrents 11.537 11.459 10.654 805 99,3% 93,0% 

V Ingressos patrimonials  75 158 158 0 210,7% 100,0% 

VII Transferències capital 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4% 27,7% 

Exercici corrent 19.872 20.301 16.203 4.098 102,2% 79,8% 

Romanent de Tresoreria 2.255     

TOTAL 22.127     

Quadre 15 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Taxes i d'altres
ingressos

Transferències
corrents

Transferències de
capital

M
ili

on
s 

de
 p

es
se

te
s

Pressupost definitiu Drets reconeguts Ingressos líquids

 

 

2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleva a 3.937 milions 
de pessetes i els drets reconeguts, a 4.259 milions de pessetes; cosa que dóna una grau 
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d'execució del 108,2%. Els ingressos líquids han sigut de 4.166 milions de pessetes, que 
donen un grau de compliment del 97,8%. 

El quadre 16 mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts en el 
capítol III en els anys 1999 i 2000. 

 

1999 2000 Variació  

Concepte Import % s/total Import % s/total 00/99 

Taxes acadèmiques 1.087 47,8% 3.175 74,5% 192,1% 

Compensació per beques 714 31,4% 596 14,0% (16,5%) 

Prestació de serveis  242 10,7% 281 6,6% (19,1%) 

D'altres ingressos propis  230 10,1% 207 4,9% (10,0%) 

TOTAL 2.273 100,0% 4.259 100,0% 87,4% 

Quadre 16 

 

a) Taxes acadèmiques 

Com podem observar en el quadre 16, en l'exercici de 2000 s'ha produït un notable 
increment en el concepte de "Taxes acadèmiques", un 192,1%. Això es deu a la 
inadequada comptabilitat de drets per import de 876 milions de pessetes. Així, en 
l'exercici de 1999 es realitza la periodificació de taxes en el pressupost, per 876 milions 
de pessetes, sense tenir en compte el que s'estableix en el PGCP, i això comportà una 
infravaloració dels drets reconeguts del Pressupost d'Ingressos per aqueixa quantitat. En 
la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2000 es recullen els citats 876 milions de 
pessetes; quan no corresponen a drets de l'exercici. Aquest fet es recull en el quadre 17, 
en milions de pessetes: 

 

 1999 2000 

Taxes  1.087 3.175 

Correcció +876 -876 

TOTAL 1.963 2.299 

Quadre 17 

 

El quadre 18 mostra l'evolució del nombre d'alumnes en els últims tres cursos. S'hi 
observa que en el curs 2000/2001 es produeix una disminució d'alumnes del 3,6%, 
respecte del curs anterior. 
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 Alumnes Variació 

Curs 98/99 30.414 - 

Curs 99/00 30.463 0,2% 

Curs 00/01 29.355 (3,6%) 

Quadre 18 

 

D'altra banda, durant l'exercici de 2000 la Universitat no ha registrat en la comptabilitat 
patrimonial cap periodificació en concepte de taxes. Tampoc no han reflectit en la 
comptabilitat l'ajornament de les taxes. 

b) Compensació per beques 

En el quadre 19 es mostra, en milions de pessetes, el detall dels drets reconeguts per 
beques concedides als alumnes pel Ministeri d'Educació i per la Generalitat Valenciana. 
Els drets reconeguts per aquest concepte foren de 596 milions de pessetes, un 16,5% 
menys que l'any anterior. Aquesta disminució es produeix a causa que l'any 1999 es van 
rebre fons de compensació de beques de tres cursos acadèmics. 

 

Compensació becas Import 

Compensació beques MEC 99/00 478 

Compensació beques MEC 00/01  82 

Total compensació beques Administració central 560 

Compensació beques Generalitat Valenciana 36 

Total compensació beques 596 

Quadre 19 

 

c) Prestació de serveis 

Aquest concepte recull uns drets reconeguts de 281 milions de pessetes, que 
corresponen fonamentalment a ingressos obtinguts per la participació de la Universitat 
en els projectes d'investigació. 

2.3.2 Transferències corrents 

Tal com es recull en el quadre 20, els drets reconeguts, que ascendiren a 11.459 milions 
de pessetes, experimentaren un creixement de l'11,0%, en relació a l'exercici anterior. El 
grau d'execució va ser del 99,3% i el de compliment, del 93,0%. 
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1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

De comunitats autònomes 10.315 99,9% 11.459 100,0% 11,1% 

De l'Administració central 0 0,0% 0 0,0% - 

D'altres 8 0,1% 0 0,0% (100,0%) 

TOTAL 10.323 100,0% 11.459 100,0% 11,0% 

Quadre 20 

 

Tal i com es reflecteix en el quadre 20, durant l'any 2000 la Universitat solament rep 
subvencions corrents de la Generalitat Valenciana; se'n mostra la composició en el 
següent quadre 21, en milions de pessetes. 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 9.480 

- Ajust subvenció lligada a objectius 246 

- Ajust s/previsions del PPF 620 

Total subvenció global lligada al PPF 10.346 

- Subvenció concedida d'acord amb conveni de 18/12/00 185 

- Transferència corrent per a cobrir interessos de deute 926 

- D'altres transferències 2 

Total d'altres subvencions corrents 1.113 

Total subvencions corrents G.V. 11.459 

Quadre 21 

 

La Universitat rep subvencions corrents de la Generalitat Valenciana d'acord amb tres 
convenis principals: 

a) Pla Plurianual de Finançament, signat entre les cinc universitats de la Comunitat 
Valenciana i la Generalitat en juny de 1999, segons el qual les universitats reben 
una quantitat inicial prevista en les lleis de pressuposts i uns ajusts posteriors. 

b) Conveni de 18 de desembre de 2000, de col.laboració entre l'Administració 
General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a aconseguir l'equilibri 
pressupostari i contenir de l'endeutament de les universitats, així com per a la 
promoció i l'estabilitat del professorat universitari. Per virtut d'aqueix acord, la 
Generalitat Valenciana acorda aportar a la Universitat d'Alacant 185 milions de 
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pessetes; però aquest import ha sigut comptabilitzat com un dret reconegut, quan 
-d'acord amb els principis comptables públics- la Universitat solament havia de 
comptabilitzar el dret quan n'hagués percebut l'import o quan tingués constatació 
que la Generalitat Valenciana havia reconegut l'obligació correlativa. 

c) Compromís de la Generalitat Valenciana (basat en els convenis de col.laboració 
de 21 de juliol de 1997 i 29 d'octubre de 1999) de pagar els interessos del deute 
de la Universitat d'Alacant durant l'exercici de 2000; aquests interessos 
ascendiren a 926 milions de pessetes. 

El quadre 22 recull, en milions de pessetes, el calendari comparatiu dels cobraments de 
les transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global dels exercicis de 1998, 1999 i 2000. 

 

1998 1999 2000  

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

Exercici corrent:     

1r. trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 

2n. trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 

3r. trimestre 2.683 30,5% 2.000 19,4% 2.370 22,9% 

4t. trimestre 2.068 23,6% 4.099 39,7% 2.616 25,3% 

Total exercici corrent 8.531 97,1% 10.103 97,9% 9.726 94,0% 

Exercici següent:     

1r. trimestre 252 2,9% - - 620 6,0% 

2n. trimestre - - 212 2,1% - - 

Total exercici següent 252 2,9% 212 2,1% 620 6,0% 

TOTAL 8.783 100,0% 10.315 100,0% 10.346 100,0% 

Quadre 22 

 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts, així com els ingressos líquids, d'aquest capítol han ascendit a 158 
milions de pessetes. 

Aquest capítol d'ingressos es compon de dos articles: el 52, "Interessos de dipòsits", 
amb uns drets reconeguts de 122 milions de pessetes, que recull els ingressos pels 
interessos dels comptes corrents de què la Universitat és titular; i el 55, "Concessions 
administratives", on es comptabilitzen els cànons dels distints serveis instal.lats en la 
Universitat, amb uns drets reconeguts de 36 milions de pessetes. 
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2.3.4 Transferències de capital 

Segons que es reflecteix en el quadre 23, els drets reconeguts d'aquest capítol han 
ascendit a 4.425 milions de pessetes; cosa que denota un grau d'execució del 102,4%. 
Tanmateix, els cobraments realitzats han sigut de 1.225 milions de pessetes, que donen 
un grau de compliment del 27,7%. Aquest baix grau de compliment es deu a la 
inadequada comptabilitat de la major part dels drets reconeguts en l'article 75, 
"Transferències de comunitats autònomes", que recull les subvencions que la 
Universitat rep de la Generalitat Valenciana i on es registren drets reconeguts per un 
import de 3.588 milions de pessetes, un 81,1% del total de transferències de capital de 
l'any 2000. 

 
 

VII "Transferències de capital" 
Prev. 

definit. 
Drets 
recon. 

Ingressos 
líquids  

Pendent 
cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

70 De l'Administració de l'Estat 330 330 330 0 100,0% 100,0% 

71 D'organismes autònoms admtius. 10 11 11 0 110,0% 100,0% 

75 De comunitats autònomes 3.588 3.588 388 3.200 100,0% 10,8% 

76 De corporacions locals  64 64 64 0 100,0% 100,0% 

77 De famílies i instits. sense fins de lucre 108 137 137 0 126,9% 100,0% 

78 D'empreses privades 27 99 99 0 366,7% 100,0% 

79 De l'exterior 196 196 196 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4% 27,7% 

Quadre 23 

 

En el quadre 24 es recull, en milions de pessetes, la composició dels drets reconeguts 
per transferències de capital de la Generalitat Valenciana. 

 

 Import 

Subvencions de capital destinades principalment a la investigació 388 

Subvencions de capital lligades al II Pla d'Inversions per a l'any 2000 3.200 

TOTAL 3.588 

Quadre 24 

 

En el capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", figuren -entre altres- drets 
reconeguts per import de 3.200 milions de pessetes. El reconeixement d'aquests drets es 
realitza sobre la base d'un acord adoptat pel Govern Valencià el 22 de desembre de 
2000, per mitjà del qual s'aproven inversions per a la Universitat per 3.200 milions de 
pessetes. Tanmateix, la Generalitat Valenciana, en el dit acord de 22 de desembre de 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 153 - 

2000, no es compromet a finançar amb transferències de capital les inversions 
aprovades: el finançament, diu l'acord, es farà amb operacions de crèdit ja concertades i, 
per tant, ja comptabilitzades, o amb noves operacions que -si és el cas- caldria 
comptabilitzar en el capítol IX d'ingressos. Això fa que la comptabilitat d'aquests drets 
reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital" siga inadequada i provoca que 
el Resultat Pressupostari estiga sobrevalorat en 3.200 milions de pessetes. 

En l'article 77, "De famílies i institucions sense fins de lucre", es registren, entre altres, 
els ingressos derivats dels convenis subscrits per la Universitat i el Banco de Santander 
per al finançament del projecte de crear la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

El 17 de març de 1999, la Universitat i el Banco de Santander van subscriure un conveni 
per a finançar la posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes (BIMICESA). 
Segons aquest conveni, el Banco de Santander hi aportarà anualment 72 milions de 
pessetes, fins un total de 360 milions de pessetes. Així mateix, el Banco de Santander es 
compromet a concedir un crèdit a favor de la Universitat d'Alacant o de l'entitat gestora 
del projecte per posar aquest en marxa. 

També el 17 de març de 1999, la Universitat i la Fundación Marcelino Botín 
subscrigueren un conveni per a finançar BIMICESA. Per mitjà d'aquest conveni, la 
Fundación Marcelino Botín es compromet a aportar 140 milions de pessetes en el 
termini de cinc anys. 

El quadre 25 mostra l'evolució del capítol VII d'ingressos entre l'exercici de 1999 i el de 
2000. 

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Administració de l'Estat 260 21,9% 330 7,5% 26,9% 

D'organismes autònoms admtius. 11 0,9% 11 0,3% 0,0% 

De comunitats autònomes 498 41,9% 3.588 81,1% 620,5% 

De corporacions locals  52 4,4% 64 1,4% 23,1% 

Famílies i institucions sense ànim de lucre 150 12,6% 137 3,1% (8,7%) 

D'empreses privades 101 8,5% 99 2,2% (2,0%) 

De l'exterior 116 9,8% 196 4,4% 69,0% 

TOTAL 1.188 100,0% 4.425 100,0% 272,5% 

Quadre 25 
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2.4 Pressuposts tancats 

El quadre 26 reflecteix, en milions de pessetes, els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors: 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

494 0 494 488 6 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situación en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.809 0 1.809 1.809 0 

Quadre 26 

 

A primer de gener de 1999 hi havia drets pendents de cobrament per 494 milions de 
pessetes: se'n cobren 488 milions de pessetes i en queden pendents de cobrament 6 
milions de pessetes. 

Quant a les obligacions pendents de pagament, la Universitat tenia 1.809 milions de 
pessetes pendents de pagament, que han sigut pagats en la seua totalitat. 

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

Tal i com es reflecteix en el quadre següent, el Resultat Pressupostari de l'exercici de 
2000 ha sigut de 3.235 milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 20.301 17.066 3.235 

Operacions amb actius financers    

Operacions comercials     

Resultat pressupostari de l'exercici 20.301 17.066 3.235 

Variació de passius financers 0 0 0 

Saldo pressupostari de l'exercici 20.301 17.066 3.235 

Quadre 27 
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El Romanent de Tresoreria de l'any 2000 es mostra en el següent quadre 28, en milions 
de pessetes: 

 

Concepte Import 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 4.687 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 4.097 

(+) Deutors de pressupsots d'exercicis tancats 6 

(+) Deutors extrapressupostaris  584 

(-)  Provisions per a insolvències 0 

(-)  Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 1.208 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 324 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 

(+) Creditors extrapressupostaris  884 

(-)  Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

(+) III.- Fons líquids  1.684 

Romanent de Tresoreria total (I-II+III) 5.163 

Quadre 28 

 

En el càlcul del Resultat Pressupostari i del Romanent de Tresoreria obtinguts, s'han 
inclòs drets que no poden ser considerats com a tals; tal i com es comenta en els apartats 
2.3.1, 2.3.2 i 2.3.4, on s'analitza la comptabilitat de les taxes i de les transferències 
corrents i de capital, respectivament. 

L’estat de romanent de Tresoreria que forma part dels comptes retuts per la Universitat 
no distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat. Aquest fet implica que 
puguen usar-se recursos afectats per a d'altres finalitats. 

De la mateixa manera, tampoc no es presenten en l'estat de Resultat Pressupostari els 
ajusts que deriven dels saldos de crèdits gastats amb romanent de tresoreria i els que 
deriven de les desviacions de finançament positives i negatives. 

La Universitat ha tramés la Liquidació del Pressupost a la Conselleria de Cultura i 
Educació el 12 de juliol de 2001; quan ho havia d'haver fet abans del 30 d'abril de 2001. 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 29 i 30 es mostra el Balanç de Situació i el Compte de Resultats. 

Segons l'informe d'auditoria de la IGGV, en relació al Balanç de Situació i al Compte de 
Resultats, podem destacar: 

- A causa de l'efecte 2000, no s'ha pogut obtenir el registre extracomptable dels 
elements d'immobilitzat material de la Universitat, valorat, actualitzat i 
contrastat amb els registres comptables. 

- A conseqüència del sistema emprat per la Universitat per a calcular la dotació a 
l'amortització de l'exercici de 1999, pot haver un excés d'amortització, perquè no 
s'hi considera que puguen existir elements totalment amortitzats. 

- L'inventari de fons bibliogràfics i d'existències es troba en tràmit de valoració a 
31 de desembre de 1999 i no figura com actiu en el Balanç de la Universitat. 

- A 31 de desembre de 2000, no apareix comptabilitzada com a immobilitzat 
financer la participació de la Universitat en la societat Cántabro Catalana de 
Inversiones, S.A., resultant de la donació de 4.040 accions rebudes el 13 de 
desembre de 2000. 

- Les inundacions de setembre de 1997 provocaren danys en terrenys i 
construccions, que foren reparats en 1998 a càrrec del Pla d'Inversions concertat 
amb la Generalitat Valenciana, per un import aproximat de 508,5 milions de 
pessetes, els quals foren comptabilitzats com a major valor de l'immobilitzat 
material; quan, segons el concepte, calia haver-los comptabilitzats com a 
despeses, o donar de baixa els elements substituïts -si era el cas. 

- Els valors teòrics de les participacions de la Universitat en les societats Taller 
d’Imatge de la Universitat d'Alacant, S.A. i Corporación Alicantina del Cable, 
S.A., segons comptes anuals de 1999 i 2000 respectivament, són inferiors als 
valors comptables en 5,9 i 16,9 milions de pessetes, respectivament. La 
Universitat no ha proveït cap import per aquestes depreciacions; raó per la qual a 
31 de desembre de 2000 el seu actiu es troba sobrevalorat en 22,8 milions de 
pessetes i els resultats de l'exercici estan sobrevalorats en la mateixa quantia. 
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BALANÇ. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

 

ACTIU  PASSIU  

A) Immobilitzat 26.354 A) Fons propis  17.135 

II.- Immobilitzacions immaterials 26 I.- Patrimoni 13.212 

Aplicacions informàtiques  134 Patrimoni 13.212 

Amortitzacions (108)   

  IV.- Resultats de l'exercici 3.923 

III.- Immobilitzacions materials 26.045   

Terrenys i construccions 24.761 C) Creditors a llarg termini 15.110 

Instal.lacions tècniques  269   

Utillatge i mobiliari 3.043 I.- Emissions i obligs. i d'altres valors 
negociables 

14.610 

D'altre immobilitzat 5.954 Obligacions i bons 14.610 

Amortitzacions (7.982)   

  II.- D'altres deutes a llarg termini 500 

V.- Inversions financeres permanents 283 Deutes en moneda estrangera  500 

Cartera de valors a llarg termini 283   

B) Despe. per a distribuir en diversos exer. 403 D) Creditors a curt termini 1.254 

C) Actiu circulant 6.742 III.- Creditors 1.254 

  Creditors pressupostaris  324 

II.- Deutors 4.687 Creditors no pressupostaris  331 

Deutors pressupostaris  4.103 Administracions públiques  553 

Deutors no pressupostaris  542 D'altres creditors  33 

Administracions públiques  42   

D'altres deutors   Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 13 

Provisions    

III.- Inversions financeres temporals 371   

Cartera de valors a curt termini 370   

Fiances i dipòsits constituïts a curt 
termini 

1   

IV.- Tresoreria 1.684   

Total Actiu 33.499 Total Passiu 33.499 

Quadre 29 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

DEURE Import HAVER Import 

A) Despeses  16.378 B) Ingressos  20.301 

1. Despeses de funcionament 16.212 1. Prestació de serveis  4.212 

Despeses de personal 9.756 Prestació de serveis  4.212 

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 1.798   

D'altres despeses de gestió 3.699 2. D'altres ingressos de gestió ordinària 205 

Despeses financeres i assimilables  959 Ingressos tributaris  10 

  Reintegraments  4 

2. Transferències i subvencions  165 D'altres ingressos de gestió 69 

Transferències corrents  63 D'altres interessos i ingressos assimilats  122 

Transferències de capital 102   

  3. Transferències i subvencions  15.884 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries  1 Transferències corrents  11.459 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis  1 Transferències de capital 4.425 

ESTALVI 3.923 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 30 

 

La conciliació entre el Resultat Pressupostari i l'Economicopatrimonial es mostra tot 
seguit, en milions de pessetes. 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 3.923 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 3.235 

DIFERÈNCIA 688 

 CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 2.513 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 2.513 

 Addicions de l’immobilitzat material 2.504 

 Addicions de l'immobilitzat immaterial 9 

 INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 0 

 Ingressos i beneficis d'altres exercicis   

B) FACTORS NEGATIUS 1.825 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 0 

 Capítol 9  

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.825 

 Dotacions per a amortització de l'immobilitzat immaterial 40 

 Dotacions per a amortització de l’immobilitzat material 1.758 

 Despeses emissió de Deute (Em. 97) 19 

 Despeses emissió de Deute (Em. 99) 8 

DIFERÈNCIA A-B 688 

Quadre 31 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La Universitat utilitza, per a la gestió dels seus fons, els següents comptes bancaris: 

a) Catorze comptes operatius, integrats en la comptabilitat de la Universitat, el 
saldo dels quals en el Balanç a 31 de desembre de 2000 és de 1.684 milions de 
pessetes. Aquests comptes estan centralitzats en el departament de comptabilitat. 

 La remuneració d'aquests comptes corrents oscil.la entre el 0 i el 5,03%. 

b) Vint-i-un comptes restringits d'ingressos, que estan fora de la comptabilitat; 
malgrat, segons el PGCP, haurien de formar part de la tresoreria. Els ingressos 
que figuren en aquests comptes no es comptabilitzen fins que no els 
transfereixen als comptes operatius; el seu saldo a 31 de desembre és de 55 
milions de pessetes, dels quals 20 milions de pessetes estan comptabilitzats en el 
pressupost com a ingressos, ja que formen part del saldo bancari per un error en 
la imputació temporal d'una transferència. Per tant, no s'hi han comptabilitzat 
ingressos per valor de 35 milions de pessetes. 

 Sis d'aquests comptes quasi no tenen moviments durant l'exercici de 2000; per 
tant, aquesta Sindicatura recomana cancel.lar-los. 

 La remuneració dels comptes és, en la majoria dels casos, del 0%. 

c) Noranta-quatre comptes usats per la Universitat com a "Caixa fixa".  

d) Dotze comptes especials. Es tracta de comptes la titularitat dels quals és la 
Universitat, però amb objectius que no tenen res a veure amb la gestió d'aquella; 
solen ser comptes destinats a la cooperació amb el tercer món. Al llarg de 
l'exercici 2001 s'han cancel.lat cinc d'aqueixos dotze comptes. 

De tot l'anterior es conclou i recomana registrar comptablement els comptes restringits 
d'ingressos. 

4.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre 32 es mostren, en milions de pessetes, els saldos dels comptes no 
pressupostaris a 31 de desembre de 2000. 
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Deutors 31/12/00 

D'altres dipòsits constituïts 1 

Anuncis a càrrec de l'adjudicatari 3 

Hisenda pública deutora per IVA  41 

Deutors IVA repercutit 14 

D'altres avançaments i préstecs concedits  522 

Avançaments remuneració de personal laboral 3 

Inversions financeres temporals  370 

TOTAL 954 
 

Creditors 31/12/00 

IRPF retencions treball personal 409 

Quota drets passius 124 

Quota treballador Seguretat Social 20 

Avançaments i préstecs rebuts  331 

D'altres dipòsits rebuts 13 

Cobraments pendents d'aplicació 33 

TOTAL 930 

Quadre 32 

 

a) Deutors  

A continuació analitzem els saldos deutors més rellevants. 

a.1) D'altres avançaments i préstecs concedits 

Aquest compte recull el que la Universitat anomena "Avançaments de tresoreria", i que 
en realitat corresponen principalment a fons de caixa fixa, d'una banda, i als préstecs 
concedits a la Sociedad de Relaciones Internacionales, S.A. i al Taller d'Imatge, de 
l'altra. El quadre 33 reflecteix, en milions de pessetes, el que acabem d'expressar: 
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 Import 

Caixa Central 102 

Pagaments específics 20 

Tribunals oposicions 8 

Tribunals tesis  2 

Projecte Havana 5 

Total fons de caixa fixa 137 

Relacions Internacionals S.A. 331 

Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant 54 

Total préstecs 385 

TOTAL 522 

Quadre 33 

 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor de 137 milions de pessetes; 
tal i com es desprén del quadre 33. La denominada Caixa Central administra un fons de 
caixa fixa de 89 centres de despesa de la Universitat. Al final de l'exercici ha de 
justificar i, per tant, comptabilitzar, les despeses ocasionades per cada centre de 
despesa. Hem comprovat que no s'hi han comptabilitzat despeses pendents de justificar 
per import de 19 milions de pessetes. 

El saldo de 331 milions de pessetes a nom de Relaciones Internacionales, S.A., recull, 
d'una banda, els avançaments efectuats per la Universitat a aquesta societat en relació a 
la posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes, i de l'altra, els interessos 
derivats de la utilització d'un crèdit de 400 milions de pessetes subscrit per la 
Universitat amb el Banco de Santander per a finançar el citat projecte, d'acord amb els 
convenis subscrits a aqueix efecte. 

Quant a això d'abans, cal assenyalar el següent: 

- No hi ha constatació que l'operació de crèdit subscrita amb el Banco de 
Santander per import de 400 milions de pessetes, haja sigut autoritzada per la 
Generalitat Valenciana. 

- Els avançaments realitzats a la societat Relaciones Internacionales, S.A., per 
import de 324 milions de pessetes, s'han efectuat sense cap acord; solament 
figura en el document comptable subscrit pel rector. 

- No hi ha constatació que les despeses realitzades per mitjà d'aquests 
avançaments, s'hagen ajustat a les normes i els procediments a què s'ha d'ajustar 
una universitat. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 163 - 

- Les operacions realitzades, tant el crèdit subscrit, com els avançaments efectuats, 
no les han registrades en el pressupost; quan, per la seua naturalesa, calia haver-
les-hi reflectides. 

Per acabar, indicarem que el que hem dit abans és aplicable a l'avançament de 54 
milions de pessetes al Taller d'Imatge, pel que fa a la falta d'acords que en donen suport 
a la concessió i a la inadequada comptabilitat seua. 

a.2) Inversions financeres temporals 

El saldo de 370 milions de pessetes correspon a una col.locació temporal dels fons del 
compte operatiu de Bankinter en actius financers d'aquesta mateixa entitat. Aquesta 
operació fou autoritzada per la directora general d'Ensenyaments Universitaris. 

b) Creditors 

Els saldos creditors s'eleven a 930 milions de pessetes i es refereixen a cobraments o 
retencions efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o 
imputats definitivament al Pressupost d'Ingressos. 

b.1) IRPF 

El saldo seu és de 409 milions de pessetes i correspon a les retencions en concepte de 
IRPF practicades durant el quart trimestre de 2000; els abonaren a la Hisenda pública el 
dia 22 de gener de 2001. Així mateix, durant 2000 han ingressat la resta de retencions 
trimestrals de l'exercici en temps i forma escaients. 

Hi ha una diferència de 5 milions de pessetes entre les dades que figuren en el model 
110 i les que figuren en el 190, a l'efecte del IRPF. La Universitat considera que aqueixa 
diferència es deu principalment a les retencions practicades a estrangers, que no 
s'inclouen en el model 190, i a la falta de comunicació existent entre els departaments, 
ja que el model 190, el realitza el departament de Personal i el model 110, el 
departament de Comptabilitat. 

b.2) Drets passius  

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici 
pressupostari de 124 milions de pessetes, es refereix a drets passius corresponents a 
totes les retencions practicades durant l'exercici i no pagades. El dit import, el van 
satisfer en març de 2001. 

b.3) Avançaments i préstecs rebuts 

El saldo de 331 milions de pessetes està constituït per les disposicions del crèdit subscrit 
amb el Banco de Santander, al qual hem fet referència en l'apartat a.1. 

Finalment, destacarem la no comptabilització com a creditor no pressupostari del deute 
que a 31 de desembre la Universitat tenia amb MUFACE de 54 milions de pessetes. 
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Aquesta circumstància es produeix perquè els pagaments a la dita mutualitat es fan 
directament des de Personal, normalment abans de finalitzar l'any, peró sense reflectir-
los comptablement. En l'exercici de 2000, a 31 de desembre aquesta quantitat no havia 
sigut pagada. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El quadre 34 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d'adjudicació. També s'hi recull l'abast de la revisió efectuada. 

 

Tipus de contractes i  Total Revisats  

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

Obres  Concurs  455  50,8% 8  28,6% 201  44,2% 2 25,0% 

 Proced. negociat 440  49,2% 20  71,4% 232  52,7% 4 20,0% 

 Total 895  100,0%  28  100,0%  433  48,4%  6 21,4%  

Subministrs. Concurs  588  74,0% 13  43,3% 203  34,5% 2 15,4% 

 Proced. negociat 207  26,0% 17  56,7% 22  10,6% 1 5,9% 

 Total 795  100,0%  30  100,0%  225  28,3%  3 10,0%  

D'altres  Concurs  6.222  98,9% 15  36,6% 821 13,2% 2 13,3% 

contractes  Proced. negociat 69  1,1% 26  63,4% 39  56,5% 1 3,8% 

 Total 6.291  100,0%  41  100,0%  860  13,7%  3 7,3%  

Quadre 34 

5.1 Contractes d'obra 

En l'exercici de 2000, la Universitat tramità contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 895 milions de pessetes, dels quals 455 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs, el 50,8% de l'adjudicat, i la resta, per procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de sis expedients, per import de 433 milions de 
pessetes, que equivalen al 48,4% del total adjudicat en l'exercici. Hem verificat 
l'adequada tramitació dels expedients d'acord amb la normativa en vigor. 

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

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs 05/00 Xarxa de fibra òptica en el Campus 81 

PNSP 09/00 Reforma de naus per a Club Social Politècnica 65 

PNSP 10/00 Club Social Facultat de Ciències 69 

Concurs 11/00 Reforma Escola Politècnica I. fase II. 120 

PNSP 22/00 Urbanització de l’estacionament del CTQ. 49 

PNSP 23/00 Nou accés de la Universitat amb Sant Vicent 49 

   433 

Quadre 35 

5.1.1 Actuacions administratives prèvies 

- Quant s'encarrega l'elaboració de projectes i direcció d'obres a tècnics no 
integrats en l'Oficina de Planificació i Projectes de la Universitat, l'adjudicació 
dels contractes corresponents no té en compte les formalitats legals que, en 
matèria de preparació del contracte i selecció del contractista, exigeixen els 
articles 197 i següents de la llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. En particular, l'article 209.3 assenyala que el 
concurs serà la forma habitual d'adjudicació, i en els articles 216 a 219 
s'estableixen les especialitats dels contractes d'elaboració dels projectes d'obres. 
Per tant, la Universitat ha d'acomodar aquestes contractacions als preceptes 
esmentats. 

- Els projectes corresponents a les obres 09/00, 10/00, 11/00, 22/00 i 23/00 
haurien d'haver sigut supervisats per una persona distinta a l'autor o coautor, que 
és el mateix director de l'Oficina de Planificació i Projectes de la Universitat. 

- En els sis expedients analitzats es troben les actes de replantejament previ i de 
comprovació del replantejament i el certificat de disponibilitat dels terrenys; així 
com el ple corresponent. 

- En els expedients 09/00 i 10/00 no es concreta la classificació del contractistes 
exigida. 

- En els expedients examinats no es troba la certificació relativa a l'existència de 
crèdit, ni l'informe fiscal; tampoc no hi ha constatació de qui té assignades les 
funcions d'Intervenció de la Universitat. 
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5.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

Amb data 7 de juliol de 1998, el rector realitzà la delegació de signatura a favor del 
vicerector de Planificació i Afers Econòmics, "en totes aquelles actuacions de tràmit o 
definitives referides a matèries d'infraestructures, serveis de prevenció i gestió 
econòmica, així com aquelles que afecten el control financer sobre les empreses 
públiques de la Universitat d'Alacant, compresa la signatura de convenis amb alguna 
d'aquestes finalitats" . En relació a la dita delegació de signatura, podem assenyalar que 
afecta merament la materialitat de la signatura, no a la competència de l'òrgan que 
delega. En conseqüència, aquest tipus de delegació exigeix un nivell de concreció 
superior a l'expressat en la resolució comentada, ja que l'òrgan que delega és l'autor de 
les resolucions i dels actes que es signen per delegació seua. 

5.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista 

Els expedients 05/00 i 11/00 han sigut adjudicats per mitjà de concurs (el primer, pel 
tràmit d'urgència). Els altres quatre expedients examinats han seguit la via del 
procediment negociat sense publicitat. 

1) Quant a les dues adjudicacions realitzades per concurs, podem assenyalar el 
següent: 

a) Pel que fa al tràmit d'urgència aplicat a l'expedient 05/00, direm que la seua 
pertinença es justifica de manera insuficient, ja que les causes que s'hi al.leguen 
com a determinants de la urgència podrien haver-se obviat realitzant al seu dia 
les previsions oportunes. 

b) Els criteris d'adjudicació que figuren en el plec mereixen algunes observacions. 

 L'oferta econòmica té un incidència en la valoració final del 50%. Es recomana 
que en cada expedient de contractació es realitze un estudi tècnic rigorós sobre 
els criteris de valoració que hi regiran, a l'objecte que l'oferta econòmica tinga la 
importància que mereix, en funció de les característiques concretes de cada 
contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi d'economia 
afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades, com s'ha fet en el plec. 

Puntua fins a vuit punts la qualitat de l'obra executada en l'Administració de la 
Generalitat Valenciana. No és més meritori, objectivament, haver executat obres 
per a la dita Administració, que haver-les realitzades per a uns altres destinataris. 

 No s'hi motiva de manera suficient la puntuació atorgada a cada una de les 
empreses concursants pels distints apartats del barem. Així, en l'expedient 05/00 
té una importància decisiva la puntuació atorgada per raó del currículum del cap 
de l'obra; però no hi ha cap informe tècnic ni exposició de raons en l'acta de la 
mesa que la justifique. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 168 - 

c) No consta que hagen sigut citats, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Direcció General de d'Ensenyaments 
Universitaris, de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obreres, tal i 
com estableix el plec. En l'acta de la comissió qualificadora corresponent a les 
obres 05/00, falta la signatura del director del Secretariat de Comunicacions i no 
consta que hagen citat l'arquitecte tècnic de l'Oficina de Planificació i Projectes. 

2) Quant als altres quatre expedients, adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, podem assenyalar el següent: 

a) La raó d'urgència que s'addueix en els quatre expedients per a justificar la 
utilització del procediment negociat sense publicitat, podia haver-se evitat 
adoptant les previsions oportunes; raó per la qual no es considera justificada 
l'elecció del procediment negociat sense publicitat. 

b) El procediment negociat no s'ha de limitar, tal com ocorre amb els expedients 
analitzats, a una mera consulta a tres empreses de desigual entitat, sinó que s'ha 
de practicar una negociació efectiva, que tendisca a aconseguir les condicions 
més avantatjoses. En aquest sentit, podem destacar que hi ha una diferència 
notable entre les baixes que es donen en el concurs, que són importants, i les que 
s'obtenen en el procediment negociat, que són de molt escassa quantia. A part 
d'això, cal negociar amb empreses que tinguen la possibilitat i l'interés de 
competir. 

c) En els expedients 09/00 i 10/00, no es compleix el que disposa la clàusula 
cinquena de l'acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat per a 
desenvolupar el Pla d'Inversions corresponent al període 1995-2001, el qual 
requereix la presència d'algun representant de la Direcció General 
d'Ensenyaments Universitaris. 

5.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu, i s'hi adjunta el plec 
corresponent. 

5.1.5 Recepció de les obres 

En els expedients 09/00, 10/00 i 11/00, no consta que hom haja efectuat la recepció de 
les obres, malgrat haver transcorregut ja els terminis del contracte establits per a la seua 
finalització. Tanmateix, no hi consta que hom haja imposat penes a les empreses pels 
retards indeguts. Tampoc no hi consta la concessió de pròrrogues que cobrisquen el 
període excedit. Quant a l'expedient 05/00, que fou adjudicat en tràmit d'urgència, 
s'aprecia en la recepció de les obres un retard considerable respecte del termini previst 
(en el contracte es preveuen dos mesos i la recepció no se'n produeix fins haver 
transcorregut més de sis mesos des del començament de les obres). 
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5.1.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

a) D'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la Llei de Contractes, la 
Universitat ha de portar un Registre Públic de Contractes, als efectes prevists en 
la norma esmentada. 

b) En l'expedient no consta cap comunicació del contractista relativa als 
subcontractes que ha de realitzar. La Universitat ha d'exigir aqueixa 
comunicació, d'acord amb el que es preveu en l'article 115 de la Llei de 
Contractes, a l'objecte de comprovar el compliment dels límits establits en 
aqueix article. 

5.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a 795 milions 
de pessetes; d'aquests, en foren adjudicats per concurs 588 milions de pessetes, un 
74,0% de l'adjudicat, i la resta, pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de tres expedients, per import de 225 milions 
de pessetes, un 28,3% del total adjudicat en l'exercici. 

Els expedients analitzats han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

PNSP 08/00 Taules per a aules informàtiques en edidfici Politècnica 22 

CONCU 18/00 Equipament per a l'Escola Unviersitària d'Òptica  81 

CONCU 24/00 Equipament informàtic per a la Universitat 122 

 225 

Quadre 36 

5.2.1 Actuacions administratives prèvies 

En l'expedient no hi ha certificat d'existència de crèdit, ni informe fiscal, ni funcionari 
que tinga assignades les funcions d'Intervenció. 

5.2.2 Anàlisi d l'òrgan de contractació 

Sobre aquest punt, és d'aplicació el que hem assenyalat en els contractes d'obres. 

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

En els expedients 18/00 i 24/00 la forma d'adjudicació és el concurs; mentre que 
l'expedient 08/00, l'adjudiquen pel procediment negociat sens publicitat. 

Podem assenyalar el següent: 
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a) En l'expedient 24/00 s'ha seguit el tràmit d'urgència, per raons que bé podien 
haver-se evitat adoptant les previsions oportunes. Aquesta observació també és 
aplicable a la raó d'urgència esgrimida en l'expedient 08/00 per a justificar el 
procediment negociat. 

b) Quant als expedients adjudicats per concurs (18/00 i 24/00), els criteris 
d'adjudicació que figuren en el plec mereixen algunes observacions. 

 L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 30%. Es recomana 
que en cada expedient de contractació es faça un estudi tècnic rigorós sobre els 
criteris de valoració que hi han de regir, a l'objecte que l'oferta econòmica tinga 
la importància que li pertoca, en funció de les característiques concretes de cada 
contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi d'economia 
afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades, tal com es fa en el plec. 

 En l'expedient 18/00 no es motiva de manera suficient la puntuació atorgada a 
cada una de les empreses concursants pels distints aspectes del barem. 

 No consta que hom haja citat, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris, de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obreres; 
segons que exigeix el plec. 

c) Consta la tramesa al "Diari Oficial de les Comunitats Europees" dels anuncis de 
licitació; però no la seua publicació efectiva amb l'antelació necessària. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu. 

5.2.5 Execució dels contractes 

Encara no s'ha formalitzat la recepció, malgrat haver transcorregut àmpliament el 
termini establit en el contracte, del lot 2 de l'expedient 08/00 i dels lots 1 i 2 de 
l'expedient 24/00. 

En la resta dels casos, la recepció ja s'ha formalitzat; però s'observa un gran retard en els 
lots 1 i 3 de l'expedient 08/00, sense que s'hi haja hagut penes ni pròrrogues. 

5.3 D'altres contractes 

Els contractes adjudicats que foren tramitats per uns altres conceptes ascendiren a 6.291 
milions de pessetes, dels quals 6.222 milions de pessetes, un 98,9%, foren adjudicats 
per concurs i 69 milions de pessetes, pel procediment negociat. 

Els expedients examinats han abastat 860 milions de pessetes, un 13,7% del total 
adjudicat. Han sigut els següents: 
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Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs 18/00 Servei de neteja en els centres de la Universitat 525 

PNSP 22/00 Servei de manteniment d'equips informàtics 39 

Concurs 23/00 Pròrroga A/19/97 i A/1/00. Servei de manteniment 296 

   860 

Quadre 37 

 

5.3.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients no contenen la documentació següent: 

- L'informe, o document anàleg, que justifique 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 mitjançant el contracte; per raó del que es disposa en l'article 203 de la 
Llei de Contractes. 

- El certificat d'existència de crèdit, tal i com exigeixen els articles 68.2 de la Llei 
de Contractes i 83 i 87 del Reglament General de Contractació de l'Estat. En 
relació a l'informe d'Intervenció previst en l'article 68.2 de la Llei de Contractes i 
en els articles 83 i 87 del Reglament citat, no consta en l'expedient examinat que 
hom haja formalitzat aqueix tràmit. No hi ha constatació del funcionari que puga 
tenir assignades les funcions d'Intervenció. 

- El plec de prescripcions tècniques, en el cas de l'expedient 22/00. 

- L'informe jurídic. A més a més, en l'expedient 22/00 no consta l'exigència d'una 
classificació específica. 

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 22/00, l'han adjudicat pel procediment negociat sense publicitat. A partir de 
l'oferta presentada per IBM i de la proposta realitzada per la mesa de contractació, el 
director del CPP proposa la renovació del contracte amb la mateixa empresa que el tenia 
adjudicat els anys anteriors, ja que -segons que s'hi diu- és l'única capaç de garantir el 
manteniment de l'ordinador central de la Universitat. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 172 - 

Quant a l'expedient 18/00, que s'adjudica per concurs, podem efectuar les observacions 
següents: 

- L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 35%. Es recomana 
que, en cada expedient de contractació, es realitze un estudi tècnic rigorós sobre 
els criteris de valoració que hi han de regir, a l'objecte que l'oferta econòmica 
tinga la importància que mereix, en funció de les característiques concretes de 
cada contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi 
d'economia afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades, tal com es fa en el plec. 

- No es motiva de manera suficient la puntuació atorgada a cada una de les 
empreses concursants pels distints apartats del barem. Així, per exemple, la 
valoració de les millores oferides per les empreses té una gran importància a 
l'hora de decidir l'adjudicatari del contracte. Tanmateix, no s'hi especifica quines 
millores són aqueixes, ni la seua importància relativa. 

- No consta que hom haja citat, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Unió General de Treballadors i de 
Comissions obreres; tal com assenyala el plec de condicions. 

- L'experiència es valora fins un màxim de vint punts; però no és aquest un criteri 
que s'haja de valorar en la fase d'adjudicació, perquè no posa de manifest 
l'existència d'un mèrit específic en relació al contracte que s'ha d'executar. 

- Consta la tramesa al "Diari Oficial de les Comunitats Europees" dels anuncis de 
licitació; però no la seua publicació efectiva amb l'antelació necessària. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en document administratiu. 

En l'expedient 18/00 s'observa que l'adjudicatari no aporta la declaració responsable, 
davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, que 
acredite la inexistència de causes de prohibició per a contractar. 

5.3.5 Execució dels contractes 

No s'ha constatat l'existència de cap informe dels serveis competents, sobre l'efectiva 
prestació i grau de satisfacció dels serveis prestats a l'empara dels contractes signats, 
que servisca d'antecedent al pagament del preu estipulat en el contracte. 

5.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

No hem observat incidències d'aquest tipus en els contractes examinats; de manera que 
no cal assenyalar-hi res. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 173 - 

5.3.7 Pròrroga del servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc 
d'instal.lacions, edificis i urbanització del Campus de Sant Vicent 
(contractes A/19/97 i A/1/00) 

També hem examinat la pròrroga corresponent als contractes A/19/97 i A/1/00, del 
servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc d'instal.lacions, edificis i 
urbanització del Campus de Sant Vicent. 

En relació a la dita pròrroga, podem destacar que, més que no una pròrroga, el que estan 
realitzant en aquest contracte és una novació que afecta, a més del terme contractual, 
l'objecte i el preu inicialment pactats; raó per la qual caldria haver procedit a una nova 
licitació. 
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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 publiques i privades, o amb persones 
físiques, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic; així com el 
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats establiran 
el procediment per a autoritzar els dits contractes i els criteris per a afectar els béns i 
ingressos obtinguts" . 

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics 
o artístics a què al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, 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'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, 
de 25 d'agost, de Reforma Universitària. 

Els contractes d'investigació estan regulats en l'article 114 de l'Estatut de la Universitat 
d'Alacant, aprovat pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

El Ple del Consell Social celebrat el dia 8 de febrer de 1994, aprovà, amb l'informe 
previ i favorable de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 1993, la "Normativa 
que regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora de la 
Universitat d'Alacant". 

6.2 Expedients seleccionats 

D'un total de 576 expedients, les despeses dels quals s'eleven a 855 milions de pessetes, 
n'hem seleccionats vuit per a la revisió, per un import de 70 milions de pessetes, un 
8,2% del total de despeses. 
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Núm. conveni Títol Import 

60932072 Desenvolupament de consolidant antiabsorbent 3 

60932025 1FD97-0885 Fabricació de peces i components 19 

60932014 IMPIVA, Elucidació estructural i modificació sintètica 6 

60932035 IFD97-0721, Desenvolupament de reactius 12 

60932098 Producció joguines per procés de motles rotacionals  10 

0932105 AMB99-0420, Combustió de residus sòlids 6 

60932025 1FD97-0993, Control de les espècies de cromo  4 

60932011 Desenvolupament d'un sistema de traducció automàtica 10 

  70 

Quadre 38 

 

6.2.1 Òrgan competent i procediment 

El punt 1.1 de la normativa citada estableix les següents fases per a signar els contractes 
d'investigació: 

- Proposta: Correspon al director de l'activitat, o a l'investigador principal, 
elaborar i presentar la proposta de contracte. 

- Informe. Tota proposta de contracte d'investigació haurà d'obtenir l'informe 
favorable del consell del departament o institut en què s'adscriu l'activitat. 

- Aprovació. L'aprovació dels contractes d'investigació correspon a la Junta de 
Govern. 

- Signatura. El rector, com a representant legal de la Universitat i en nom 
d'aquesta, signarà els contractes d'investigació que hagen sigut aprovats per la 
Junta de Govern. 

Quant als projectes amb fons públics, s'exigeix que siga el Vicerectorat d'Investigació 
l'òrgan encarregat de signar les sol.licituds i els informes que s'hagen de trametre a 
l'organisme convocant. 

Pel que fa al compliment dels dits tràmits, podem assenyalar el següent: 

a) Que la Junta de Govern, en sessió de 29 de març de 1995, acordà delegar en la 
Comissió de Seguiment de Convenis i Contractes l'aprovació per a la signatura 
del rector. 
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b) Que el rector, mitjançant una resolució de data 26 de juny de 1998, va delegar la 
signatura en el vicerector d'Investigació, a aqueixos efectes. 

c) Quant a l'expedient 3), podem assenyalar que no consta que la Universitat haja 
presentat la documentació que acredita la inversió/despesa incentivable, abans 
del dia 10 de novembre de 1998; la qual cosa era necessària perquè el pagament 
de la subvenció de 3.240 milions de pessetes concedida per l'IMPIVA fos 
efectiu. 

6.2.2 Formalització del contracte 

En formalitzar el contracte, caldria deixar constatació del grau de responsabilitat i 
participació dels professors, investigadors i ajudants que han assumit participar en 
l'execució del contracte. 

En els expedients examinats no es produeix aqueixa concreció; per això, es nota en falta 
l'existència d'uns criteris preestablits que guien la quantificació de la remuneració del 
personal participant. 

6.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret 
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat 
informació relativa a sis professors que han dirigit contractes d'investigació durant 
l'exercici de 2000. De la documentació aportada es desprén que s'hi han complit els 
límits legals. 

6.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

En la normativa aprovada pel Ple del Consell Social, amb data 8 de febrer de 1994, per 
a regular la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora, no s'assigna a 
cap òrgan o funcionari l'exercici de les funcions de control intern dels ingressos i les 
despeses derivats de l'execució dels contractes. 

De tota manera, seria convenient establir el dit control, atesa la transcendència 
econòmica que comporta la gestió d'aqueixos contractes. 

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 el preu net dels contractes es distribueix d'acord amb la normativa aplicable. 

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

6.2.5 Liquidació dels contractes 

Segons el que es disposa en el punt 1.2.3 de la "Normativa reguladora de l'activitat 
investigadora", el preu net obtingut per la Universitat es distribuirà de la manera 
següent: 

- Un 10% de retenció Universitat per al manteniment d'equips i instal.lacions 
d'investigació i fons bibliogràfic del departament o institut. 

- Despeses necessàries per a la realització del treball d'investigació contractat 
(material inventariable, fungible, dietes i desplaçaments, retribucions del 
personal col.laborador i d'altres despeses). 

- La quantitat restant revertirà en el departament o institut a què estiga adscrit el 
projecte objecte del contracte, i serà destinada de la manera següent: 1) Un 90% 
a retribucions de professors, investigadors i ajudants, en atenció al grau de 
responsabilitat i participació assumides per a l'execució del contracte; 2) 10% 
restant per a despeses generals del departament o institut. 

En els expedients examinats no es troba el document de "Resum econòmic del 
projecte".  

Es preveu que, una vegada finalitzada l'activitat, el director elaborarà, signarà i trametrà 
al Negociat d'Investigació un informe econòmic d'execució del projecte (punt 9 del 
document "Procediment de formalització de contractes d'investigació subscrits a 
l'empara de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària"). 

Atesa la duració convinguda, ja hauria d'haver finalitzat l'activitat corresponent a 
l'expedient 1). Tanmateix, no es troba en el dit expedient l'informe econòmic d'execució 
del projecte, elaborat pel director de la investigació. 
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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat Jaume I de Castelló (d'ara endavant 
Universitat) han sigut retuts, conformement a la normativa aplicable, per mitjà de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana i 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 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 auditades també per la Intervenció de la 
Generalitat Valenciana, mitjançant d'empreses contractades per la mateixa Intervenció. 
En aquest sentit, i a fi d'evitar duplicitats en el control de les Universitats, s'ha 
considerat necessari racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels 
equips de fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes 
no considerats totalment o parcialment en les auditories realitzades per la IGGV i n'hem 
usat aquelles conclusions que s'han considerat pertinents. Sí que han sigut objecte d'una 
fiscalització especial els contractes i els 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 a l'execució del pressupost 

- En general, els estats comptables presenten la informació econòmica i financera 
d'acord amb els principis i les normes que hi són aplicables. 

- Quant a l'Estat de Despeses, el grau d'execució hi ha sigut del 83,6% i el de 
compliment, del 93,6%. 

- En l'Estat d'Ingressos, el grau d'execució va ser del 104,4% i el de compliment, 
del 89,6%. 

1.2.2 Conclusions sobre el compliment del principi de legalitat i sobre unes altres 
qüestions  

- La gestió dels expedients de contractació ha sigut conforme a la normativa legal; 
sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 5. Així mateix, els 
convenis d'investigació -que han sigut objecte d'anàlisi-, els han gestionats 
d'acord amb la normativa que els regula; això no obstant, cal tenir en compte les 
observacions que es recullen en l'apartat 6 d'aquest informe. 

- Existeixen pagaments pendents de justificar que han superat el termini legal dels 
tres mesos en què calia haver retut el corresponent compte justificatiu. 
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1.2.3 Recomanacions  

- La Universitat ha de continuar els seus esforços per a seguir millorant el control 
intern i els propis procediments de gestió. 

- La Universitat, en les normes d’execució del pressupost, pot regular el 
procediment dels pagaments a l’estranger que tenen el caràcter “per a justificar” 
igual com l’article 79.4 de la Llei General Pressupostària, que fixa en sis mesos 
el termini per a retre el compte corresponent a aquest tipus de pagaments. 
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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 Social en sessió celebrada 
el 21 de desembre de 1999, va créixer un 8,6% respecte al de l'exercici anterior, en 
passar de 9.104 milions de pessetes, a 9.883 milions de pessetes; tal i com es mostra en 
el quadre 1, en milions de pessetes. 

 

 Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 1999 2000 2000/1999 

III Taxes i d'altres ingressos 1.046 1.111 65 6,2% 

IV Transferències corrents 4.268 5.214 946 22,2% 

V Ingressos patrimonials  20 23 3 15,0% 

VI Alienació d'inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 275 0 (275) (100,0%) 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 3.495 3.535 40 1,1% 

Total Ingressos 9.104 9.883 779 8,6% 

I Despeses de personal 3.647 4.142 495 13,6% 

II Despeses de funcionament 985 1.252 267 27,1% 

III Despeses financeres 359 441 82 22,8% 

IV Transferències corrents 135 179 44 32,6% 

VI Inversions reals  3.978 3.869 (109) (2,7%) 

VIII Actius financers 0 0 - - 

Total Despeses 9.104 9.883 779 8,6% 

Quadre 1 

 

En l'Estat d'Ingressos, el major increment es produeix en el capítol IV, "Transferències 
corrents". Aquest augment és parcialment compensat per la disminució del capítol VII, 
"Transferències de capital".  

En l'Estat de Despeses, destaquen els increments dels capítols I, "Despeses de personal", 
i II, "Despeses de funcionament". Així mateix destaca la disminució del capítol VI, 
"Inversions reals". 
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2.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat experimentà una disminució del 4,2%, en 
relació al pressupost inicial. Les modificacions pressupostàries netes produïdes en 
l'exercici de 2000, minoraren el pressupost en 412 milions de pessetes; tal i com es 
mostra en el quadre 2, en milions de pessetes. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increm. pressup. 

defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 1.111 305 1.416 27,5% 

IV Transferències corrents 5.214 259 5.473 5,0% 

V Ingressos patrimonials  23 0 23 0,0% 

VI alienació d'inversions reals  0 0 0 - 

VII Transferències de capital 0 191 191 - 

VIII Actius financers 0 1.688 1.688 - 

IX Passius financers 3.535 (2.855) 680 (80,8%) 

Total Ingressos 9.883 (412) 9.471 (4,2%) 

I Despeses de personal 4.142 254 4.396 6,1% 

II Despeses de funcionament 1.252 438 1.690 35,0% 

III Despeses financeres 441 28 469 6,3% 

IV Transferències corrents 179 150 329 83,8% 

VI Inversions reals  3.869 (1.369) 2.500 (35,4%) 

VIII Actius financers 0 87 87 - 

Total Despeses 9.883 (412) 9.471 (4,2%) 

Quadre 2 

 

En l'Estat d'Ingressos, la modificació més significativa es produeix en el capítol IX, 
"Passius financers", que disminueix respecte de la previsió inicial en 2.855 milions de 
pessetes; això es compensa parcialment amb les modificacions positives que es 
produeixen en la resta de capítols, entre les quals podem destacar la incorporació del 
romanent de tresoreria en el capítol VIII, "Actius financers", per import de 1.688 
milions de pessetes, i l'increment de 305 milions de pessetes en el capítol III, "Taxes i 
d'altres ingressos".  

En l'Estat de Despeses, destaca la disminució de 1.369 milions de pessetes que 
experimenta el capítol VI, "Inversions reals"; així com l'increment de 438 milions de 
pessetes del capítol II, "Despeses de funcionament".  
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2.2 Execució de l'Estat de Despeses 

En el quadre 3 es mostra, en milions de pessetes, l'execució de l'Estat de Despeses. El 
grau d'execució, que relaciona les obligacions reconegudes amb les previsions 
definitives, ha sigut del 83,6% i el grau de compliment, que relaciona els pagaments 
líquids amb les obligacions reconegudes, del 93,6%. 

 
 

DESPESES  
Crèdits  

definitius  
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids  

Obligacions  
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment 

I Despeses de personal 4.396 3.974 3.974 0 90,4% 100,0% 

II Despeses funcionament 1.690 1.235 1.041 194 73,1% 84,3% 

III Despeses financeres  469 468 468 0 99,8% 100,0% 

IV Transferències corrents  329 192 183 9 58,4% 95,3% 

VI Inversions reals  2.500 1.965 1.661 304 78,6% 84,5% 

VIII Actius financers  87 87 87 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 9.471 7.921 7.414 507 83,6%  93,6%  

Quadre 3 
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2.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 3.974 milions de pessetes, 
que donen un grau d'execució del 90,4%. El grau de compliment hi ha sigut del 100,0%. 
El quadre 4 recull, en milions de pessetes, l'evolució per articles de les obligacions 
reconegudes. 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris funcionaris  3.115 3.477 362 11,6% 

Cotitzacions socials  470 492 22 4,7% 

D'altres despeses socials  3 5 2 66,7% 

TOTAL 3.588 3.974 386 10,8% 

Quadre 4 

 

Tal i com es mostra en el quadre 5, les obligacions reconegudes de tots els conceptes 
retributius augmentaren un 11,6%, en relació a l'exercici anterior. Aquest augment es 
deu principalment a: 

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

- El creixement net de la plantilla del 5,3%. 

 
 

Concepte 
Total a 

31/12/99 
Total a 

31/12/00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

111 Alts càrrecs 58 63 5 8,6% 

112 Personal eventual 15 15 0 0,0% 

113 Funcionaris  2.029 2.420 391 19,3% 

114 Laboral fix 176 136 (40) (22,7%) 

115 Laboral temporal 89 100 11 12,4% 

116 D'altre personal 704 680 (24) (3,4%) 

117 D'altres despeses de personal 44 63 19 43,2% 

TOTAL 3.115 3.477 362 11,6% 

Quadre 5 

 

Els quadres 6 i 7 mostren 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: 320 341 21 6,6% 

Catedràtic d'universitat 39 41 2 5,1% 

Catedràtic d'escola universitària 9 9 0 0,0% 

Professor titular d'universitat 176 202 26 14,8% 

Professor titular d'escola universitària 96 89 (7) (7,3%) 

Contractat: 488 473 (15) (3,1%) 

Professor emèrit 1 3 2 200,0% 

Professor associat 364 360 (4) (1,1%) 

Ajudant 123 110 (13) (10,6%) 

Total P.D.I. 808 814 6 0,7% 

Personal d'administració i serveis:     

Funcionari 223 348 125 56,1% 

Eventual 2 3 1 50,0% 

Laboral 75 2 (73) (97,3%) 

Total P.A.S. 300 353 53 17,7% 

Quadre 6 

 
 

Personal 
Total a 

31-12-99 
Total a 

31-12-00 
Increment 

00/99 

Funcionaris docents 320 341 6,6% 

Contractats docents  488 473 (3,1%) 

Funcionaris no docents  223 348 56,1% 

Personal eventual 2 3 50,0% 

Laborals no docents 75 2 (97,3%) 

TOTAL 1.108 1.167 5,3% 

Quadre 7 

 

Les despeses del capítol I, "Despeses de personal" no superen el cost autoritzat per a 
aquest capítol en l'acord de 28 de març de 2000 del Govern Valencià. 

Finalment, assenyalarem que no figura com pendent de pagament en pressupost la quota 
patronal de Seguretat Social corresponent al mes de desembre; però sí que hi hauria 
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d'aparéixer com pendent, perquè la paguen a la Seguretat Social en gener de l'exercici 
següent. 

2.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II, "Despeses de funcionament", ascendí a 1.690 
milions de pessetes; s'hi han reconegut obligacions per import de 1.235 milions de 
pessetes, i això dóna un grau d'execució del 73,1%. Els pagaments líquids han sigut de 
1.041 milions de pessetes, que indiquen un grau de compliment del 84,3%. 

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

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Tributs 0 0 0 - 

Arrendament de béns 14 21 7 50,0% 

Reparació i conservació de béns 130 170 40 30,8% 

Subministraments 206 212 6 2,9% 

Transports i comunicacions 49 49 0 0,0% 

Treballs realitzats per altres empreses 265 279 14 5,3% 

Primes d'assegurances 12 12 0 0,0% 

Material d'oficina 115 138 23 20,0% 

Despeses diverses  105 145 40 38,1% 

Dietes i locomoció 93 98 5 5,4% 

D'altres indemnitzacions 94 111 17 18,1% 

TOTAL 1.083 1.235 152 14,0% 

Quadre 8 

 

Quant a la fiscalització de la contractació, en detallem les incidències en l'apartat 5 
d'aquest informe. 

2.2.3 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 469 milions de 
pessetes; s'hi han reconegut obligacions per import de 468 milions de pessetes, que 
donen un grau d'execució del 99,8%. Els pagaments líquids han ascendit a 468 milions 
de pessetes, la qual cosa indica un grau de compliment del 100,0%. 

En el quadre 9 es mostra, a escala de concepte i en milions de pessetes, l'execució del 
capítol III. 
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Concepte 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos emissió de deute  280 280 280 

Interessos préstec BEI 160 160 160 

D'altres despeses financeres  29 28 28 

TOTAL  469 468 468 

Quadre 9 

 

2.2.4 Transferències corrents 

La previsió definitiva del capítol IV, "Transferències corrents", va ser de 329 milions de 
pessetes; s'hi han reconegut obligacions per import de 192 milions de pessetes, i això 
significa un grau d'execució del 58,4%. Els pagaments líquids han sigut de 183 milions 
de pessetes, que donen un grau de compliment del 95,3%. 

En aquest capítol de l'estat de despeses es comptabilitzen fonamentalment les beques 
d’investigació finançades per mitjà del conveni subscrit entre la Universitat i la 
Fundació Caixa Castelló. 

2.2.5 Inversions reals 

La previsió definitiva del capítol VI, "Inversions reals", va ser de 2.500 milions de 
pessetes. Les obligacions reconegudes han sigut de 1.965 milions de pessetes, que 
donen un grau d'execució del 78,6%. Els pagaments líquids han ascendit a 1.661 
milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 84,5%. 

El quadre 10 recull, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions reconegudes, 
que van créixer un 11,6% respecte de les de l'exercici anterior. 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Terrenys i béns naturals  

Edificis i d'altres construccions 

Maquinària, inst., utillatge i mat. transport 

Mobiliari i estris  

Equips per a processament d'informació 

Fons bibliogràfics i documentals  

2 

579 

378 

293 

448 

60 

18 

1.272 

264 

78 

227 

106 

16 

693 

(114) 

(215) 

(221) 

46 

800,0% 

119,7% 

(30,2%) 

(73,4%) 

(49,3%) 

76,7% 

TOTAL 1.760 1.965 205 11,6% 

Quadre 10 
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L'anualitat màxima en l'exercici de 2000, segons l'acord subscrit el 3 d'abril de 1999 
entre la Universitat i la Generalitat Valenciana, relatiu al I Pla d'Inversions (1995-1999), 
ascendia a 900 milions de pessetes. Mitjançant una resolució de 20 de novembre de 
2000, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació autoritza la 
reprogramació d'inversions de l'anualitat de 2000, corresponent al I Pla de Finançament, 
per un import màxim de 69 milions de pessetes. 

El 16 de febrer de 2000, el Govern Valencià acordà aprovar un nou Pla d'Inversions, 
corresponent a les inversions en infraestructura i equipament, que hauria d'executar la 
Universitat durant 1999 i 2000, per un import global de 3.300 milions de pessetes, dels 
quals 1.555 milions de pessetes corresponien a l'exercici de 2000. El 20 de novembre de 
2000, La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació autoritza la 
reprogramació d'inversions de l'anualitat de 2000 del II Pla d'Inversions, per un import 
màxim de 1.095 milions de pessetes. 

Per finançar el II Pla, la Universitat signa una línia de préstec a llarg termini amb el BEI 
en l'exercici de 2000, per un import de 20 milions d'euros, és a dir 3.328 milions de 
pessetes; però a 31 de desembre de 2000 no havien disposat de cap quantitat del dit 
préstec. 

Les anualitats per projectes corresponents als plans d'inversió, són les següents, en 
milions de pessetes: 

 
 

Projecte 
I Plan 

Finançament 
II Pla 

Finançament 
 

Total 

Ciutat Universitària: Àrea Ciències Humanes i Socials  56  56 

Ciutat Universitària: Serveis comuns 13  13 

Àrea Juridicoeconòmica  17 17 

Àrea Cientificotècnica  227 227 

Serveis comuns  684 684 

Inversions complementàries  77 77 

Instal.lacions esportives  63 63 

Estudis i projectes nous edificis   27 27 

TOTAL 69 1.095 1.164 

Quadre 11 

 

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 2000, dels citats plans 
plurianuals, ascendiren a 997 milions de pessetes: 53 milions de pessetes corresponents 
al I Pla i 944 milions de pessetes corresponents al II Pla. La diferència entre l'anualitat 
prevista i la inversió realitzada, 167 milions de pessetes, incrementarà l'anualitat de 
2001. 
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A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons, és la següent, en milions de pessetes: 

 

Anualitat 

1997 1998 1999 2000 Total 

Inversió 

2.158    2.158 2.158

 3.256   3.256 2.806

  370  370 337

  1.745  1.745 757

   69 69 53

   1.095 1.095 944

2.158 3.256 2.115 1.164 8.693 7.055
 

Autoritzat Total 

1997 1998 1999 2000 2001 autoritzat 

895 1.263    2.158 

 2.317 471   2.788 

  333 4  337 

  478 187  665 

   24 20 44 

   834 107 941 

895 3.580 1.282 1.049 127 6.933 

Quadre 12 

 

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat 
Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit a 31 de desembre de 2000 per un total de 
1.049 milions de pessetes, dels quals 191 milions de pessetes corresponien a l'anualitat 
de 1999 i 858 milions de pessetes, a l'anualitat de 2000. En 2001 ha autoritzat 
disposicions per valor de 127 milions de pessetes corresponents a inversions realitzades 
durant 2000. 

Podem assenyalar que l'import autoritzat per la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris i Investigació corresponent a l'anualitat de 2000 (985 milions de pessetes), 
és inferior en 12 milions de pessetes a les inversions justificades per la Universitat 
referents a tos dos plans (997 milions de pessetes). Això es deu al fet que la dita 
Direcció General no ha considerat com a inversió despeses realitzades per la Universitat 
per 12 milions de pessetes. 
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En al.legacions, la Universitat assenyala que la diferència de 12 milions de pessetes 
correspon a un descompte en la certificació d’obra fet al contractista per una sanció que 
li han imposat, i la resta, a les despeses que ha tingut la Universitat per la celebració 
d’un concurs d’idees entre arquitectes per a la construcció d’un edifici. 
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2.3 Execució de l'Estat d'Ingressos 

En el Pressupost d'Ingressos, els drets reconeguts ascendiren a 8.129 milions de 
pessetes; això ha fet que el grau d'execució del dit Pressupost haja sigut del 104,4%; 
sense considerar-hi el Romanent de Tresoreria. El grau de compliment se'n xifra en un 
89,6%. 

En el quadre següent es detalla l'execució del Pressupost d'Ingressos, en milions de 
pessetes. 

 
 

INGRESSOS 
Pres supost 

definitiu 
Drets  

reconeguts 
Ingressos  

líquids  
Drets  

pents.cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 1.416 1.329 1.280 49 93,9% 96,3% 

IV Transferències corrents 5.473 5.412 4.689 723 98,9% 86,6% 

V Ingressos patrimonials  23 83 76 7 360,9% 91,6% 

VI Alienació inversions reals  0 1 0 1 - 0,0% 

VII Transferències de capital 191 304 241 63 159,2% 79,3% 

IX Passius financers 680 1.000 1.000 0 147,1% 100,0% 

 Exercici corrent 7.783 8.129 7.286 843 104,4% 89,6% 

 Romanent de Tresoreria 1.688      

TOTAL 9.471      

Quadre 13 
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2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren a 1.329 
milions de pessetes; cosa que suposa un grau d'execució del 93,9%. El grau de 
compliment n'ha sigut del 96,3%. 

El detall dels dits drets reconeguts i la seua evolució interanual, en milions de pessetes, 
es mostra en el quadre 14. 

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Taxes acadèmiques 791 65,3% 829 62,4% 4,8% 

Compensació per beques 231 19,1% 226 17,0% (2,2%) 

D'altres ingressos propis  189 15,6% 274 20,6% 45,0% 

TOTAL  1.211 100,0% 1.329 100,0% 9,7% 

Quadre 14 

 

a) Taxes acadèmiques 

En l'exercici de 2000, els drets reconeguts per taxes acadèmiques s'eleven a 829 milions 
de pessetes, un 4,8% més que en l'exercici anterior. 

En la comptabilitat de les taxes acadèmiques, la Universitat aplica el criteri establit en el 
Pla General de Comptabilitat Pública -aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 6 de maig de 1994-, de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici 
l'import net cobrat en l'exercici mateix. El segon termini de matrícules del curs 
2000/2001 figura en el Balanç de Situació dins de l'epígraf "Deutors no pressupostaris" i 
es xifra en 160 milions de pessetes. 

En conseqüència, s'hi inclou com a drets reconeguts de l'exercici de 2000 l'import del 
segon termini de matrícules del curs 1999/2000, que es cobra al principi de l'exercici de 
2000 i que s'eleva a 154 milions de pessetes. 

En el subsistema econcomicopatrimonial, l'import dels ingressos per taxes acadèmiques, 
que figura en el Compte de Resultats dins de l'epígraf "Prestació de serveis", s'eleva a 
828 milions de pessetes. 

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



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 2000 

- 195 - 

 

 Alumnes Variació 

Curs 98/99 11.960 - 

Curs 99/00 12.522 4,7% 

Curs 00/01 12.812 2,3% 

Quadre 15 

 

b) Compensació per beques de l'Estat 

Igual com en exercicis anteriors, la Universitat ha comptabilitzat com a drets reconeguts 
de l'exercici de 2000, en concepte de compensació per beques de l'Estat, un import de 
226 milions de pessetes, que es correspon amb el sol.licitat al Ministeri d'Educació i 
Ciència per a compensar les taxes per serveis acadèmics no satisfets pels alumnes 
becaris en el curs 1999/2000. 

El desglossament del dit import es mostra a continuació en milions de pessetes: 

 
Compensació beques Import 

Liquidació curs 99/00 179 

Total compensació beques Administració central 179 

Liquidació curs 1999/2000 47 

Total compensació famílies nombroses Administració central 47 

Total compensació beques 226 

Quadre 16 

 

c) D'altres ingressos 

En aquest apartat s'inclouen, entre altres, els ingressos procedents de convenis i 
contractes d'investigació; que són analitzats amb més detall en l'apartat 6. El total de 
drets reconeguts en aquest article pel dit concepte, va ser durant 2000 de 155 milions de 
pessetes. 

2.3.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en aquest capítol s'elevaren a 5.412 milions de pessetes; això 
significa un grau d'execució del 98,9%. El grau de compliment n'ha sigut del 86,6%. 

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es mostra en 
el quadre 17, en milions de pessetes. 
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 1999 2000 Variació 

Concepte Import % s/total Import % s/total 00/99 

De la Generalitat Valenciana 4.282 92,5% 5.039 93,1% 17,7% 

De l'Administració central 152 3,3% 180 3,3% 18,4% 

D'altres 195 4,2% 193 3,6% (1,0%) 

TOTAL 4.629 100,0% 5.412 100,0% 16,9%  

Quadre 17 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a 
5.039 milions de pessetes: 4.536 milions de pessetes en corresponen a la subvenció 
global i la resta, a d'altres subvencions corrents. 

En el quadre 18 se'n mostra el desglossament per tipus de subvencions rebudes, tot 
especificant els nous conceptes sorgits arran de l'acord del Govern Valencià de 15 de 
juny de 1999, pel qual s'aprova el Programa Plurianual de Finançament del Sistema 
Públic Universitari Valencià (PPF) per al període 1999-2003, en milions de pessetes. 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 3.808 

- Subvenció lligada a Objectius 2000 104 

- Increment subvenció corrent 624 

Total subvenció global 4.536 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i bons 279 

- Transferència corrent per a interessos préstec BEI 160 

- Beques curs 99/00 26 

- D'altres transferències 38 

Total d'altres subvencions corrents 503 

Total subvencions corrents de la G.V. 5.039 

Quadre 18 

 

Durant l'exercici de 2000, la Generalitat Valenciana va concedir a la Universitat 26 
milions de pessetes en concepte de compensació de taxes per serveis acadèmics 
universitaris no satisfets pels alumnes beneficiaris de beques. Tal i com es mostra en el 
quadre anterior, la Universitat ha comptabilitzat el dit import com una transferència 
corrent; quan en realitat havia de tenir el mateix tractament que els imports rebuts del 
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Ministeri d'Educació i Ciència pel dit concepte i, per tant, calia haver-lo registrat dins 
del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos".  

En el quadre 19 es fa un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1998, 1999 i 2000, 
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes: 

 

1998 1999 2000  

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

Exercici corrent       

1r. trimestre 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

2n. trimestre 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

3r. trimestre 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

4t. trimestre 933 26,5% 852 22,1% 1.056 23,3% 

Total exercici corrent 3.147 89,8% 3.405 88,4% 3.912 86,3% 

Exercici següent:       

1r. trimestre 358 10,2% 451 11,6% 624 13,7% 

Total exercici següent 358 10,2% 451 11,6% 624 13,7% 

TOTAL 3.505 100,0% 3.856 100,0% 4.536 100,0% 

Quadre 19 

 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts en aquest capítol han ascendit a 83 milions de pessetes, que donen 
un grau d'execució del 360,9%; el grau de compliment n'ha sigut de 91,6%. 

2.3.4 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 304 milions de pessetes, que donen 
un grau d'execució del 159,2%; mentre que el grau de compliment se'n xifra en un 
79,3%. 

Respecte de l'exercici anterior, s'hi ha produït una disminució del 16,7%; tal i com es 
pot veure en el quadre següent, expressat en milions de pessetes. 
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1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

De comunitats autònomes (G.V.) 27 7,4% 74 24,4% 174,1% 

De corporacions locals  25 6,8% 63 20,7% 152,0% 

De l'exterior 313 85,8% 167 54,9% (46,6%) 

TOTAL 365 100,0% 304 100,0% (16,7%) 

Quadre 20 

 

El concepte "Transferències de capital de comunitats autònomes", amb 74 milions de 
pessetes, registra les subvencions rebudes de la Generalitat Valenciana durant l'any 
2000 per a distints projectes d'investigació i equipament d'infraestructures. Compresos 
en el dit import es troben 11 milions de pessetes, que foren concedits per resolució de 
19 de setembre de 2000 del vicepresident segon del Govern Valencià per finançar 
despesa corrent i que, per tant, calia haver comptabilitzat com a transferències corrents, 
dins del capítol IV d'ingressos. 

L'import reconegut com a "Transferències de capital de corporacions locals", per 63 
milions de pessetes, correspon a subvencions de la Diputació i de l'Ajuntament de 
Castelló, per 25 i 38 milions de pessetes respectivament. Els dits imports foren aprovats 
en 1998 pels òrgans corresponents de les indicades corporacions, per col.laborar en la 
construcció i urbanització d'una àrea de serveis dins del campus universitari 
denominada l'Àgora. Malgrat que els dits imports no s'havien cobrat a 31 de desembre 
de 2000, la Universitat n'ha reconegut el dret en aqueix exercici, que és quan aquesta ha 
fet el desemborsament al qual anaven destinats els fons mencionats. En relació a la 
comptabilitat d'aquest fet, cal assenyalar que els drets relatius a les transferències de 
capital han de ser comptabilitzats quan es rep la transferència, o quan es tinga 
constatació que l'ens concedidor ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació 
corresponent. 

Inclòs en l'import de "Transferències de capital de l'exterior", s'inclouen 145 milions de 
pessetes corresponents a l'anualitat de 2000 del programa operatiu del FEDER 2000-
2006, aprovada per acord del Govern Valencià de 5 de desembre de 2000. 

2.3.5 Passius financers  

Els drets reconeguts en el capítol IX, "Passius financers", de l'Estat d'Ingressos de 2000, 
pugen a 1.000 milions de pessetes. Aquests drets procedeixen de la disposició de la línia 
del préstec amb el Banc Europeu d'Inversions relacionada amb el Pla de Finançament 
1995-2001. 
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El dit Pla, que es concreta en l'acord subscrit el dia 18 de juliol de 1997 entre la 
Generalitat Valenciana i la Universitat, en considera el finançament tant per mitjà d'una 
emissió d'obligacions, com a través de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions. Per 
raó d'aquest acord, la Generalitat Valenciana s'obliga de manera incondicional a 
transferir a la Universitat les quantitats necessàries perquè aquesta faça front a totes les 
obligacions de pagament que ha assumit derivades del dit finançament. 

El 4 d'agost de 2000, la Universitat va disposar de 1.000 milions de pessetes d'aquesta 
línia de finançament del BEI, que foren ingressats en el compte operatiu de Banesto per 
finançar les inversions en infraestructures que havia de realitzar la Universitat dins dels 
plans d'inversions aprovats per la Generalitat Valenciana. Amb aquests última 
disposició, la Universitat completava l'import total del préstec concedit en 1998, per 
import de 5.250 milions de pessetes. 

El finançament de l'anualitat de les inversions efectuades per la Universitat, d'acord amb 
tots dos plans, ha sigut el següent: 

 

 Milions ptes. 

Romanent préstec BEI any 1999 

Disposició préstec BEI any 2000 

686 

1.000 

Total finançament 1.686 

Inversions I Pla  53 

Inversions II Pla 944 

Inversions executades 997 

Romanent per a 2001 689 

Quadre 21 

 

La part no utilitzada del préstec del BEI, és a dir 689 milions de pessetes, queda com a 
romanent per a finançar pròximes anualitats i la registren a 31 de desembre de 2000 
com a "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", tant en el Balanç de Situació, 
com en l'Estat d'Operacions Extrapressupostàries. 

2.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 22 es recullen els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 
31 de desembre de 1999; així com els cobraments i pagaments i les variacions produïdes 
o els ajusts efectuats durant 2000, i els saldos pendents a 31 de desembre de 2000, en 
milions de pessetes. 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

de 1999 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

877 (3) 874 706 168 
     

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

de 1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

646 (2) 644 639 5 

Quadre 22 

 

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1999 ascendiren a 877 milions de 
pessetes; el saldo, després dels ajusts i cobraments, s'ha elevat a 31 de desembre de 
2000 a 168 milions de pessetes. Les obligacions pendents de pagament ascendiren a 31 
de desembre de 1999 a 646 milions de pessetes, i a 31 de desembre de 2000 en 
quedaven pendents 5 milions de pessetes. 

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

El superàvit pressupostari de l'exercici de 2000 ha sigut de 208 milions de pessetes, 
diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant l'exercici mateix. Dels 
ajusts d'exercicis tancats, en resulta un superàvit de l'exercici de 207 milions de 
pessetes. 

 
 

Concepte 
Exercici 

1999 
Exercici 

2000 

Drets reconeguts de l'exercici (caps. I a IX) 7.992 8.129 

Obligacions reconegudes de l'exercici (caps. I a IX) 7.033 7.921 

Superàvit<Dèficit>Pressupost 2000 (sense ajusts) 959 208 

Ajusts d'exercicis tancats:   

            Anul.lació de drets (259) (3) 

            Anul.lació d'obligacions 1 2 

Superàvit<Dèficit> De l'exercici 701 207 

Quadre 23 

 



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 2000 

- 201 - 

En l'Estat de Liquidació del Pressupost de l'exercici, no es diferencia, en la composició 
del saldo pressupostari, la variació neta dels passius financers; cosa que sí que fa el Pla 
General de Comptabilitat de 1994. 

El Romanent de Tresoreria total ascendia a 2.037 milions de pessetes, dels quals 1.524 
milions de pessetes estan afectats a finançar despeses determinades. 

 

Concepte Import 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 1.020 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 843 

(+) Deutors del pressupost d'exercicis tancats 168 

(+) Deutors extrapressupostaris  17 

 A deduir: provisions per a insolvències (8) 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 791 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 507 

(+) Creditors del pressupost d'exercicis tancats 5 

(+) Entitats públiques creditores 234 

(+) Creditors extrapressupostaris  45 

(-) III.- Provisions 10 

(+) Provisió per a riscs a curt 10 

(+) IV.- Fons líquids  1.818 

Romanent de Tresoreria total (I-II-III+IV) 2.037 

1.- Romanent de Tresoreria afectat 

2.- Romanent de Tresoreria no afectat 

1.524 

513 

Romanent de Tresoreria total (1 + 2) 2.037 

Quadre 24 

 

Quant al "Romanent de tresoreria afectat", cal manifestar que una part en correspon a 
les inversions pendents d'executar dels dos plans d'inversió que la Universitat té 
aprovats; el seu desglossament és el següent, en milions de pessetes: 
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Descripció Import 

Rendiment financer del finançament del Pla d'Inversions 27 

Projectes finançats amb l'aportació de BANCAIXA 138 

Projectes diversos de l'art. 11 de la LRU 82 

Projectes diversos d'investigació i inversió 104 

Projectes d'investigació Ministeri i Cicyt 102 

Pla d'Inversions (recursos derivats de l'endeutament) 926 

Inversions finançades amb FEDER CV 2001 145 

TOTAL 1.524 

Quadre 25 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

L'Actiu i el Passiu del Balanç s'elevaren a 28.260 milions de pessetes i el Resultat de 
l'exercici va ser de 320 milions de pessetes. 

Igual que en exercicis anteriors, la Universitat ha inclòs també entre els comptes retuts 
un estat que no és de presentació obligatòria, però que contribueix de forma molt 
important a la comprensió dels estats pressupostaris i dels estats obtinguts de la 
comptabilitat economicopatrimonial, com és l'"Estat de conciliació del resultat 
pressupostari amb el resultat economicopatrimonial" (quadre 29). 

En aquest estat es mostren els grups de partides de conciliació, ja que en la comptabilitat 
economicopatrimonial s'apliquen criteris distints dels que regeixen en la comptabilitat 
pressupostària. 

En l'Immobilitzat Immaterial, és significatiu el compte "Drets d'ús sobre immobles", el 
qual, amb un saldo de 95 milions de pessetes, registra la valoració del dret d'ús que té la 
Universitat sobre determinats locals que ha de construir la societat mercantil L'Àgora 
Universitària; la seua contrapartida és el compte "Ingressos per a distribuir per cessió 
d'ús de terrenys". El saldo correspon a la valoració de la cessió, per part de la 
Universitat, del dret de superfície del terreny on s'assenten les edificacions de la dita 
societat, tenint en compte una duració de cinquanta anys. 

En l'Immobilitzat Material, destaca el compte de "Terrenys i béns naturals", que inclou 
a 31 de desembre de 2000 el valor de la cessió realitzada per l'Ajuntament de Castelló 
de la major part del terreny sobre el qual s'ubica la ciutat universitària. 

El saldo que presenta a 31 de desembre de 2000 el compte "Edificis i d'altres 
construccions", inclou el valor dels immobles cedits per distintes institucions, sobre els 
quals la Universitat no posseeix el ple domini. El valor dels béns esmentats, per import 
de 2.594 milions de pessetes, figura com a contrapartida en el compte "Patrimoni rebut 
en cessió". Han sigut amortitzats conformement al mateix criteri que la resta dels béns 
materials de la Universitat detinguts en règim de ple domini. El detall n'és el següent: 

 

 Milions de ptes. 

Edifici del Campus de Borriol 

Edifici de l'Àrea Juridicoeconòmica del Campus Riu-Sec 

754 

1.840 

TOTAL 2.594 

Quadre 26 

 

El compte "Generalitat Valenciana-Pla d'Inversions", amb un saldo de 9.800 milions de 
pessetes, recull l'import degut per la Generalitat Valenciana pel compromís d'atendre 
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tots els venciments de les operacions d'endeutament a llarg termini formalitzats per la 
Universitat per a finançar els dos plans d'inversions; segons el detall següent en milions 
de pessetes: 

 

 Import 

Préstec BEI 

Emisió d'obligacions 

5.250 

4.300 

Edifici Herreno 250 

TOTAL 9.800 

Quadre 27 

 

En el Passiu, el compte "Creditors a llarg termini", recull un saldo de 9.550 milions de 
pessetes, dels quals 4.300 milions de pessetes corresponen al Deute emés i la resta, a la 
disposició del préstec subscrit amb el BEI per 5.250 milions de pessetes. 

El compte de "Provisions per a cobertura de riscs", amb un saldo de 10 milions de 
pessetes, correspon a l'estimació feta per l'assessoria jurídica de la Universitat de 
diversos litigis en curs. La dita estimació s'eleva a 8 milions de pessetes; els 2 milions 
de pessetes restants corresponen a un arrodoniment a l'alça, i caldria -ja que no 
corresponen a cap fet concret- eliminar-los del Balanç i abonar-los a Resultats de 
l'Exercici. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2000 

(en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

A)   Immobilitzat 25.045 A)   Fons Propis 15.802 

I.- Immobilitzacions immaterials 143 I.- Patrimoni 15.482 

Aplicacions informàtiques 135 Patrimoni 12.888 

Dret d'ús sobre immobles 95 Patrimoni rebut en cessió 2.594 

Amortitzacions (87)   

  IV.- Resultats de l'exercici 320 

II.- Immobilitzacions materials 15.001   

Terrenys i béns naturals  1.429   

Edificis i d'altres construccions 10.556 B)  Ingressos a distribuir en diversos exers. 1.021 

Instal. tècniques i maquinària 2.666   

Mobiliari i utillatge 1.219 Pla d'Inversions-G.V. 926 

Equips informàtics 2.378 Ingressos a distrib. per cessió ús terrenys 95 

Fons bibliogràf. i documentals  740   

Obra en curs: ciutat univers. 723 C)  Creditors a llarg termini 9.550 

Immob. llei 3/1991-creació UJI 162   

Amortitzacions (4.872) Obligacions simples emeses 4.300 

  Deutes amb entitats de crèdit  5.250 

III.- Inversions financeres permanents 9.901   

G. V.-Pla d'Inversions 9.800 D)  Creditors a curt termini 1.877 

D'altres inversions financeres 101   

  III.- Creditors 971 

C) Actiu circulant 3.215 Creditors pressupostaris per despeses  512 

  Creditors pressup. devolució ingressos 1 

I.- Deutors 1.393 Creditors extrapressupostaris  224 

Deutors pressupostaris  1.011 Entitats públiques 234 

Deutors extrapressupostaris  390   

Provisions per a insolvències (8) IV.- Ajusts per periodificació 906 

  Ingressos anticipats  906 

IV.- Tresoreria 1.818   

Caixa 1   

Bancs i institucions de crèdit  1.817 E) Provisions per a riscs i despeses a curt 10 

V.- Ajusts per periodificació 4 Provisions per a cobrir riscs 10 

Despeses anticipades 4   

TOTAL ACTIU 28.260 TOTAL PASSIU 28.260 

Quadre 28 
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL RESULTAT 

ECONOMICOPATRIMONIAL 
(en milions de pessetes) 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

320 

207 

DIFERÈNCIA 113 

CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 

Inversions materials i immaterials netes del pressupost 

Inversions financeres permanents netes del pressupost 

Venciment de despeses meritades en exercicis anteriors 

Lliuraments per a justificar nets de despeses corrents 

INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS  

Traspàs a "Subvencions de capital" d'ingressos diferits Pla de Finançament 

Meritació d'ingressos no vençuts en l'exercici 

Provisions aplicades 

Immobilitzats provinents de la gestió delegada de convenis d'investigació 

Benefici capitalitzat en l'alienació d'immobilitzats 

Diferència negativa en periodificació de taxes acadèmiques 1999/00-2000/01 

D'altres altes d'immobilitzat 

B) FACTORS NEGATIUS 

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS  

Fons obtinguts per endeutament financer a llarg termini 

Venciment d'ingressos meritats en l'exercici anterior 

Fons obtinguts per venda d'immobilitzat material 

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 

Dotacions per amortitzacions i provisions 

Regularització ingressos diferits anteriors i anticipats 

Despeses meritades i no vençudes en 2000 (interessos del finançament i d'altres) 

Manaments de despeses per a justificar anteriors a 2000, justificats 

Despeses anticipades 

Pèrdua per alienació d'immobilitzats 

D'altres anul.lacions 

3.537 

2.170 

1.965 

87 

102 

16 

1.367 

997 

317 

28 

16 

14 

(7) 

2 

3.424 

1.248 

1.000 

247 

1 

2.176 

1.148 

835 

179 

15 

(3) 

1 

1 

DIFERÈNCIA    A – B 113 

Quadre 29 
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COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS DE L'EXERCICI DE 2000 

(en milions de pessetes) 

DEURE  HAVER  

A) DESPESES 7.898 B) INGRESSOS 8.218 

1. Despeses de funcionament 6.868 1. Ingressos de gestió ordinària 1.415 

Despeses de personal 4.176 Taxes, preus públics i prestació serveis  1.336 

Prestacions socials  5 D'altres ingressos de gestió 12 

Dotació amortització de l'immobilitzat 1.134 Ingressos financers 67 

Variació provisions de tràfic (14)   

D'altres despeses de gestió 1.039   

Despeses financeres i assimilables 528 3. Transferències i subvencions 6.788 

  Transferències corrents 5.472 

2. Transferències i subvencions 192 Transferències de capital 1.316 

Transferències corrents 192   

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 838 4. Beneficis i ingressos extraordinaris 15 

Pèrdues procedents de l'Immobilitzat 1 Beneficis procedents de l'Immobilitzat 14 

Despeses extraordinàries 835 Ingressos i benefs. d'exercicis anteriors 1 

Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors 2   

ESTALVI 320 ESTALVI NEGATIU -- 

Quadre 30 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La tresoreria de la Universitat, a 31 de desembre de 2000, presenta un saldo de 1.818 
milions de pessetes, dels quals 1.817 milions de pessetes corresponen a comptes 
corrents i 1 milió de pessetes, al saldo de caixa en aqueixa data. 

4.1.1 Comptes corrents en entitats financeres 

El saldo per comptes corrents és, a 31 de desembre de 2000, de 1.817 milions de 
pessetes i està integrat pels saldos del compte operatiu i dels comptes restringits. 

La remuneració dels comptes corrents, segons la informació facilitada, oscil.la entre el 
0% i el 3,963%. 

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la 
Universitat ha treballat durant 2000, i n'hem obtingut resposta de totes. En dues 
confirmacions bancàries figuren signatures autoritzades de persones que ja no tenien 
vinculació amb la Universitat; aquesta situació, la van esmenar en juny de 2001. 

En la revisió de les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 2000 que mostraven 
diferències entre els saldos comptables i els bancaris, no s'han detectat incidències 
significatives; encara que seria recomanable que la Universitat regularitzés aquelles 
partides conciliatòries que tenen una antiguitat superior a un any. 

4.1.2 Comptes de crèdit bancaris 

D'acord amb les instruccions de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i 
Investigació, l'única operació de crèdit disponible per a fiançar el Pla d'Inversions és la 
subscrita amb Banesto, associada al compte operatiu, amb un límit de 2.500 milions de 
pessetes. A 31 de desembre de 2000, aquest compte presenta un saldo creditor -segons 
l'entitat financera- de 635 milions de pessetes. 

Totes les disposicions dels crèdits la finalitat dels quals és la inversió, estan subjectes a 
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana. 

4.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre següent es mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos dels 
comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 2000. 
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Deutors 31/12/00 

Compromisos finançament inversió 

Deutors per periodificació d'ingressos 

Deutors extrapressupostaris  

D'altres participacions financeres 

Deutors per IVA repercutit 

Deutors per avançaments concedits  

Despeses anticipades 

9.550 

354 

24 

14 

7 

5 

4 

TOTAL 9.958 
 

Creditors 31/12/00 

Préstecs rebuts  

Obligacions i bons 

Ingressos derivats compromisos finançament 

Ingressos anticipats  

Creditors per periodificació de despeses 

Hisenda pública creditora per IRPF 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis  

Organismes de la Seguretat Social 

Mutualitats creditores 

Creditors extrapressupostaris  

Provisions per a d'altres despeses 

Provisió per a insolvències 

Partides pendents d'aplicació 

Hisenda pública, creditora per IVA  

Creditors, IVA suportat 

5.250 

4.300 

926 

906 

180 

176 

95 

52 

19 

17 

10 

8 

8 

5 

1 

TOTAL 11.953 

Quadre 31 

 

a) Deutors  

El compte més rellevant és el de "Compromisos finançament inversió", amb un saldo de 
9.550 milions de pessetes, és la contrapartida dels imports recollits en els comptes de 
Passiu "Préstecs rebuts" i "Obligacions i bons", per 5.250 i 4.300 milions de pessetes 
respectivament. L'import reflectit en el dit compte registra el compromís que té la 
Generalitat Valenciana de fer front als pagaments ocasionats pels dos passius anteriors. 
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Finalment, cal referir-se al compte "Deutors extrapressupostaris", el qual, amb un saldo 
de 24 milions de pessetes, registra com a import més significatiu 19 milions de pessetes 
relatius als manaments de pagament per a justificar. Hem comprovat que 6 milions de 
pessetes en corresponen a manaments de pagament que porten més de tres mesos sense 
justificar, i d'aquests, en corresponen 3 milions de pessetes a manaments de pagament 
d'exercicis anteriors a 2000, que a 31 de desembre estan pendents de justificació. Això 
no obstant, en la revisió efectuada s'ha comprovat que formaven part del saldo de 
manaments pendents de justificar manaments de pagament per import d'1 milió de 
pessetes que ja havien sigut justificats. 

En al.legacions, la Universitat assenyala que aquest tipus de “Pagaments per a 
justificar” correspon a pagaments a l’estranger. Per aquesta classe de pagaments, que 
sols es refereix a un dels revisats, -els altres responen a altres conceptes, provisions per 
a procuradors, subministraments...- la Universitat pot regular, en les normes d’execució 
del pressupost, el termini per a retre el compte justificat igual com la normativa estatal 
que el fixa en sis mesos. 

b) Creditors 

El compte més significatiu és el "Préstecs rebuts", amb un import de 5.250 milions de 
pessetes, i registra el saldo disposat del préstec concertat amb el Banc Europeu 
d'inversions, import total del préstec, dins de l'acord del Pla de Finançament 1995-2001. 
Aquest saldo es desglossa en una disposició realitzada en l'exercici de 1998 per import 
de 2.500 milions de pessetes, una altra de 1.750 milions de pessetes realitzada en 
l'exercici de 1999 i una altra de 1.000 milions de pessetes realitzada en l'exercici de 
2000. 

Quant al compte "Organismes de la Seguretat Social, creditors", cal assenyalar que el 
saldo de 52 milions de pessetes que presenta recull la totalitat del deute amb la 
Seguretat Social, tant el que correspon a la quota patronal, com el que correspon a la 
quota obrera; tanmateix, en l'estat extrapressupostari hauria de figurar únicament la part 
corresponent al treballador, perquè es tracta d'una retenció que realitza l'empresa, i la 
quota patronal hauria de figurar en l'estat pressupostari, capítol I, "Despeses de 
personal", com a pendent de pagament a 31 de desembre. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En el quadre 32 es mostra el nombre d'expedients de contractació tramitats durant 
l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació, segons la 
informació facilitada per la Universitat. També s'hi indica el detall de la revisió 
efectuada. 

 

Tipus de contractes i Total Revisats 

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

Obres Concurs 5.448 99,1% 11 84,6% 4.501 82,6% 3 27,3% 

 Proced. negociat 47 0,9% 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 5.495 100,0% 13 100,0% 4.501 81,9% 3 23,1% 

Subminstr. Concurs 330 83,5% 32 64,0% 72 21,8% 4 12,5% 

 Proced. negociat 65 16,5% 18 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total 395 100,0% 50 100,0% 72 18,2% 4 8,0% 

Assist. tècn.,  Concurs 254 71,8% 15 71,4% 82 32,3% 2 13,3% 

servs. i altres Proced. negociat 100 28,2% 6 28,6% 51 51,0% 1 16,7% 

 Total 354 100,0% 21 100,0% 133 37,6% 3 14,3% 

Quadre 32 

 

5.1 Contractes d'obres 

Durant 2000, la Universitat va tramitar tretze expedients de contractació d'obres, per un 
import de 5.495 milions de pessetes. N'hem seleccionat tres per a la revisió en detall, 
que representen un 81,9% de l'import total dels contractes d'obres. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 

 
Núm. 
exp. 

 
Detall 

Import 
adjudicació 

OB/1/00 Condicionament nivell 3 per a laboratoris de Biologia en el mòdul 
departamental de Tecnologia i Ciències Experimentals de l'àrea de Ciència i 
Tecnologia del Campus Riu Sec 

73 

OB/5/00 Construcció de l'edifici per a la Facultat de Ciències Humanes i Socials  3.473 

OB/6/00 Construcció del pavelló poliesportiu cubert en la parcel.la número 15 del 
Campus Riu Sec 

955 

  4.501 

Quadre 33 
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La revisió efectuada 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 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies. 

5.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

En tots els casos figura com a tal el rector, com és preceptiu; encara que, per delegació 
de signatura, són el gerent o el vicerector els qui subscriuen materialment les 
resolucions o els documents d'execució. 

5.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

Tots els expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert i tramitació 
ordinària. 

Entre els criteris d'adjudicació del concurs, figura el preu, amb un valor relatiu del 60% 
del total; llevat del número 1/00, en què es del 50%. L'adjudicació es produeix a favor 
de l'oferta més econòmica; tret del 5/00, en què hi havia una proposició, entre cinc, amb 
un preu inferior a la seleccionada, la qual és elegida en funció dels restants criteris 
(estudio del projecte, control de qualitat, garanties addicionals i programes de 
construcció). 

Els plecs de condicions administratives tenen prevista la composició de la mesa de 
contractació, la qual es reuneix i adopta les seues decisions sense incidències dignes 
d'esment. 

5.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s'estenen en tots els casos en document administratiu, que és subscrit pel 
gerent, per delegació de firma del rector, i per un apoderat de l'adjudicatari. S'hi fa 
menció a la submissió als plecs tècnics i administratius. Consta com a dipositada la 
fiança definitiva i que s'hi han aportat els documents que habiliten per a contractar amb 
l'Administració. 

5.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients examinats figuren les actes de comprovació del replantejament i les 
certificacions d'obres realitzades fins al moment present. 
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5.2 Contractes de subministraments 

Durant l'exercici de 2000 la Universitat va tramitar cinquanta expedients de 
subministraments, per 395 milions de pessetes, dels quals 330 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs i seixanta-cinc, pel procediment negociat. 

L'objecte de la fiscalització, que s'ha concretat en quatre expedients per un import de 72 
milions de pessetes, ha sigut d'analitzar l'adequada tramitació i comptabilitat dels 
expedients que detallem a continuació. 

 
Núm. 
exp. 

 
Detall 

Import 
adjudicació 

   

SU/3/00 Servidor UNIX per a suportar, en cicle de producció, les aplicacions de 
gestió 

18 

SU/11/00 Una ampliació de la facilitat corporativa de càlcul científic 34 

SU/13/00 Equipament audiovisual 7 

SU/17/00 Senyalització corporativa de la Universitat Jaume I de Castelló 13 

  72 

Quadre 34 

 

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

5.2.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies. 

5.2.2 Òrgan de contractació 

Resulta ser el rector; encara que, per delegació de firma, l'aprovació de l'expedient i la 
resolució de l'adjudicació estan subscrites pel vicerector, i el contracte, pel gerent. 

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

Els quatre expedients són adjudicats per concurs obert i tramitació ordinària. 

En els plecs de condicions figuren els criteris de valoració, entre els quals el preu es 
qualifica amb 40 punts, sobre un total de 100, 110 o 125. Solament en l'expedient 
SU/17/00 no es fa l'adjudicació a favor de la proposició més econòmica, puix que en 
resulta seleccionada la més elevada de les quatre que s'hi presenten, fonamentalment a 
causa del factor "qualitat". En l'expedient SU/03/00, l'informe tècnic que emet el 
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director del Servei d'Informàtica en data 10/04/00, hauria d’haver-se pronunciat sobre 
tots els criteris de valoració que figuren en els plecs. 

En un altre ordre de coses, s'observa que no han respectat el que s'estableix en l'article 
86.2 de la LCAP, segons el qual els criteris s'indicaran per ordre decreixent 
d'importància i per la ponderació que hom els atribuïsca; cosa que no ocorre en els 
expedients que analitzem, on en ocasions figuren per davant criteris amb menor 
valoració que els que es citen després. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

Havent presentat els adjudicataris la documentació exigida i una vegada dipositada la 
fiança definitiva, els contractes es formalitzen per mitjà de contracte administratiu estan 
signats per un apoderat de l'adjudicatari i pel gerent, per delegació de firma del rector. 
Forma part dels contractes el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques. 

5.2.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les corresponents actes de recepció. 

5.3 D'altres contractes 

Durant l'exercici de 2000, els contractes de serveis i assistència tramitats per la 
Universitat ascendiren a 354 milions de pessetes, distribuïts en un total de vint-i-un 
expedients. D'aquests expedients, quinze en foren adjudicats per concurs i sis, pel 
procediment negociat. 

Hem revisat tres expedients, que representen el 37,6% del total adjudicat per contractes 
d'assistència i prestació de serveis. 

Els expedients examinats són els següents, en milions de pessetes: 
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Núm. 
exp. 

 
Detall 

Import 
adjudicació 

AS/1/00 Manteniment i conservació de les zones ajardinades, plantes d'interior i 
instal.lacions de reg 

21 

AS/5/00 Redacció dels projectes i direcció de les obres de construcció d'un edifici en la 
parcel.la número 3 

51 

AS/7/00 Manteniment i conservació de les instal.lacions de ventilació i climatització 
dels edificis de la Universitat Jaume I 

61 

  133 

Quadre 35 

 

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 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies. 

5.3.2 Òrgan de contractació 

Actuen com a òrgan de contractació el vicerector o el gerent, per delegació de signatura 
del rector. Això no obstant, el contracte corresponent a l'expedient AS/5/00, el subscriu 
directament el rector; juntament amb aquest, signen el contracte el rector de la 
Universitat Politècnica de València i qui, en propietat, és l'executor de l'objecte del 
contracte: un professor d'aquesta última Universitat. 

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

En l'expedient AS/5/00 van seleccionar l'adjudicatari mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat, a conseqüència de la convocatòria prèvia d'un concurs amb 
intervenció de jurat, a l'empara de l'article 216.4 de la LCAP, al qual no es poden fer 
objeccions. 

En els altres dos expedients analitzats, s'ha utilitzat com a forma d'adjudicació el 
concurs obert. En cap dels dos casos adjudiquen el contracte a la proposició econòmica 
més baixa: 

- En l'expedient AS/1/00, es puntua el factor "preu" afavorint els licitadors que es 
situen en l'entorn de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques, d'acord amb 
la clàusula 9.1 del plec de condicions; la qual cosa fa que hi resulte adjudicatària 
una oferta que no és la més econòmica. 
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- En l'expedient AS/7/00 els criteris es qualifiquen amb cent punts, basant-se en 
criteris tècnics i en la baixa econòmica, segons un coeficient de variació; tal com 
estableix en la clàusula 9 del plec. 

En relació als criteris aplicats, i concretament en el cas de l'expedient AS/1/00, ocorre 
que, en l'adjudicació, han qualificat amb més valor les ofertes econòmiques que es 
situen en la mitjana de les proposicions, o pròximes a aquesta. I això mateix pot ocórrer 
amb aquelles en què es qualifique el criteri "preu" conjuntament amb la resta de criteris, 
quan el coeficient de valoració, o les fórmules de revisió utilitzades, no done com a 
resultat el fet que els avantatges de determinades ofertes no es vegen compensats per les 
diferències de preu; tal com entenem que ocorre amb l'expedient AS/7/00, en el qual, a 
més a més, juntament amb el criteri del preu i com a factor revisor d'aquest, solament 
n’actua un altre. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen, en els tres casos, per mitjà de document administratiu; 
apareixen signats per persones amb poders suficients i pel rector o el gerent (en aquest 
darrer cas, per delegació de firma). En els contractes es fa al.lusió als plecs 
administratius i de condicions tècniques. Consta que hom ha presentat la documentació 
requerida i que s'hi ha dipositat la fiança definitiva (en els dos casos en què això 
s'exigia). 

5.3.5 Execució dels contractes 

No hem observat incidències destacables en relació a aquest apartat; cal ressenyar que la 
Universitat tramet els contractes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

6.1 Normativa aplicable 

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

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà 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 fou 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 138 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I, aprovats pel decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià. 
Al seu torn, l'equip de govern de la Universitat aprovà, el 16 de setembre de 1996, la 
normativa de gestió administrativa dels contractes subscrits a l'empara de l'article 11 de 
la llei 11/1983, de Reforma Universitària. 

6.2 Expedients seleccionats 

Durant l'exercici hi havia vigents 152 expedients, per un import de 182 milions de 
pessetes; hem revisat nou d'aquests expedients, per un import de 49 milions de pessetes, 
un 26,9% de l'import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 
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Número Títol Milions ptes. 

0I071.01/1 Disseny d'indicadors des de la perspectiva dels clients 3 

0I072.01/1 Extensions del sistema de classificació de fruits per visió artificial 
"maxsorter" 

5 

0I100.01/1 Romanització en l'àmbit territorial de Vilafamés 2 

0I107.01/1 Assessorament i assistència per a la implantació d'un sistema innovador 
de gestió de la informació i l'aprenentatge estratègic desenvolupat per la 
UJI 

12 

0I143.01/1 La climatologia i meteorologia de l'àrea aeroportuària de Castelló (Pla de 
Vilanova-Benlloc) 

3 

7I017.01/2 Exàmens i avaluacions en l'àrea de residus 5 

9I050.01/2 Desenvolupament de productes de realitat virtual amb incorporació de 
sistemes hàptics per a l'avaluació i el tractament de l'agorafòbia, la fòbia a 
volar 

5 

9I073.01/1 Efectivitat de productes comercials en processos de degradació 
metabòlica i generació de residus en plantes. Aplicacions en post-collita 

4 

9I117.01/1 Control de la contaminació atmosfèrica a l'Alcora 10 

 TOTAL 49 

Quadre 36 

 

En general, els contractes examinats responen al patró dels convenis per a la realització 
de treballs de caràcter tècnic, científic o artístic. Això no obstant, en el cas del 
7I017.01/2, podria deduir-se que es tracta més aviat d'un conveni administratiu de 
col.laboració subscrit amb l'INIA, que resulta ser una modificació d'un altre conveni 
anterior, de forma que amb el present s'amplien els treballs científics considerats en el 
primer. 

Una cosa similar es pot dir del 9I050, que es concerta amb la Universitat Politècnica de 
València i l'Hospital de la Diputació Provincial de Castelló (per mitjà d'aquesta 
Diputació Provincial), amb la finalitat de desenvolupar conjuntament un projecte 
d'investigació, per al qual es sol.licita una subvenció de la Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia. 

Per això, en aquest informe considerem convenis d'investigació, en sentit estricte (en la 
noció que ofereix l'article 138 dels Estatuts de la Universitat), els altres contractes 
examinats, perquè estimem que els dos citats són convenis interadministratius de 
col.laboració, sobre els quals -d'altra banda- no cal fer més observacions. 
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6.2.1 Òrgan competent i procediment 

Conformement al que s'estableix en la normativa aprovada per l'equip de govern de la 
Universitat, tots els contractes examinats han sigut subscrits pel rector. 

En els texts signats, consta el nom del professor responsable i s'hi indica que compten 
amb la seua conformitat per a la realització de l'objecte del contracte. Al seu torn, s'hi 
adjunta la memòria tècnica dels treballs que s'han de realitzar. 

A part d'això, quasi no consten documents que permeten conéixer la tramitació total del 
procediment, en particular pel que fa a les actuacions preparatòries, i són escasses les 
dades referides al compliment. 

6.2.2 Formalització dels contractes 

El contingut dels contractes s'ajusta, per regla general, al que es disposa en l'article 
138.3 dels Estatuts de la Universitat. 

Quant a la subscripció, per part de la Universitat tots els contractes estan signats per 
l'òrgan competent, el rector, en compliment de l'article 1.1 de la "Normativa".  

En l'expedient 0I107 hi ha un contracte de treball, de duració determinada, entre la 
Universitat i un tècnic superior d'investigació, amb la finalitat que aquest participe en 
l'execució dels treballs. Està signat pel rector i el treballador, i no cal fer-hi objeccions. 

Sí que s'han de fer observacions sobre unes altres vinculacions amb personal 
col.laborador, que consten en els expedients. Es tracta del nomenament de diversos 
becaris per a participar en els projectes d'investigació dels expedients 9I050 i 9I117. 
Amb caràcter previ al nomenament dels dits becaris, es realitza una convocatòria 
pública d'una beca d'investigació i després es reuneix una comissió que resol sobre les 
candidatures. Convé assenyalar que, per a la concessió de cada una de les beques, 
existeix un únic candidat, que resulta nomenat en tots els casos. Així mateix, es constata 
que no s'hi ha complit el que s'estableix en l'article 9.3 de la "Normativa" de 16 de 
setembre de 1996, ja que tals convocatòries de beques, les efectua l'investigador 
responsable, sense que figure en cap cas el vist-i-plau del vicerector d'Investigació i 
Desenvolupament; tal i com exigeix el dit article 9.3. 

6.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en l'articulat dels contractes i del que han manifestat 
els funcionaris de la Universitat, es desprén que s'han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, en la redacció del reial decret 
1.450/1989, pel qual es 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 2000 per 
cada un dels professors que intervenen en els contractes examinats. 
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6.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

No hem observat que aquest tipus de contractes hagen sigut objecte de fiscalització 
interna, i ho haurien de ser, ja que són susceptibles de generar ingressos i despeses a la 
Universitat. Si hi actua l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic, ho fa en el paper d'unitat de gestió que li atribueix la "Normativa", però no 
com una unitat de control d'ingressos i despeses. 

La normativa de la Universitat que regula els contractes d'investigació, hauria de prestar 
una especial atenció als extrems següents: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per a l'objectiu de la investigació. 

b) Que corresponen a una gestió raonada. 

c) Que no ultrapassen l'import dels crèdits assignats. 

d) Que hi ha una regularitat en els ingressos prevists en el contracte i en l'afectació 
dels béns obtinguts. 

e) Que s'efectua la liquidació dels contractes. 

6.2.5 Liquidació dels contractes 

Dels contractes anteriors, n'hem revisat una mostra de documents comptables, i no hi 
hem observat circumstàncies que hagen de ser ressaltades; llevat de la falta 
d'identificació de les signatures dels documents comptables revisats. 

D'altra banda, pel que fa a l'execució de les accions objecte dels contractes, encara que 
no existeixen documents destinats a reflectir de manera expressa que tal execució s'ha 
acomplit, cal assenyalar que en els expedients hi ha factures, justificants o requeriments 
de pagaments a partir dels quals es pot deduir que les contraprestacions de les parts, en 
general, es compleixen amb regularitat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX 

 

 



Universitat Miguel Hernández d'Elx. Exercici de 2000 

- 223 - 

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.
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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 

 



Universitat Miguel Hernández d'Elx. Exercici de 2000 

- 248 - 

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. 

 


