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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que en la introducció al volum VII, que aplega els 
informes de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, es 
detallen, amb caràcter general, els objectius, l'abast i els procediments d'auditoria que 
s'han aplicat en la fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes 
corresponents a l'exercici de 2001. S'hi detalla també la legislació que, de manera 
fonamental, s'ha pres en consideració en la revisió del principi de legalitat; sense 
perjudici de recollir en l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles qüestions 
que n'afecten alguna de forma singular. 

1.1 Objectius 

Els objectius de la fiscalització són els establits en l'article 8.3 de la llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Abast de la revisió financera 

Els comptes anuals de la Universitat Miguel Hernández (d'ara endavant la Universitat) 
estan formats a data 31 de desembre de 2001 per: el balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests 
comptes -que adjuntem íntegrament com un annex, juntament amb l'informe d'auditoria 
emés per la IGGV-, foren aprovats pel Consell Social el 5 de juny de 2002 i presentats 
en aquesta Sindicatura de Comptes per la IGGV el 28 de juny de 2002, juntament amb 
el citat informe d'auditoria. 

Cal assenyalar, encara, que la fiscalització ha estat condicionada per les limitacions que 
detallem en l'apartat 2.1. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Universitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2001, 
d'acord amb la normativa que s'indica en la introducció del volum VII, el qual recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la 
revisió hem tingut en compte les següents normes, que són aplicables específicament a 
la Universitat Miguel Hernández: 

- 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. 

 Reglament provisional per a la contractació de treballs de caràcter científic, 
tècnic o artístic i per al desenvolupament de cursos específics, aprovat per la 
comissió gestora de la Universitat el 5 de novembre de 1997. 
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- Normativa provisional sobre la gestió econòmica i administrativa d'acords 
d'investigació, prestacions de servei i estudis de postgrau, perfeccionament i 
especialització, aprovada per la comissió gestora de la Universitat el 5 de 
novembre de 1997. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació. 

a) El resultat pressupostari ha inclòs, en el seu càlcul, drets que no poden 
considerar-se com a tals (vegeu l'apartat 3.1.6). 

b) Segons l'informe d'auditoria realitzat per la IGGV, el resultat patrimonial no 
inclou la regularització per l’excés d'amortització d’exercicis anteriors de 
438.739 euros (vegeu l'apartat 3.3). 

c) Existeixen en pressupost corrent drets cancel.lats per import de 282.500 euros 
que són meres anul.lacions de drets; quan el Pla General de Comptabilitat 
Pública reserva la cancel.lació de drets al cobrament en espècie. La utilització 
del dret cancel.lat és rellevant en el capítol VII d'ingressos, a causa del sistema 
que segueix la Universitat en la concessió de bestretes al personal investigador 
(vegeu l'apartat 3.1.4.3). 

Addicionalment, a continuació indiquem uns altres aspectes d'interés observats en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

a) Igual com en l'exercici anterior, l'execució del pressupost de despeses és baixa, 
un 56,2%. El grau de compliment arriba al 91,1%. El baix grau d'execució es 
deu, fonamentalment, a l'execució del capítol VI, "Inversions reals", del 35,4% 
(vegeu l'apartat 3.1.3). 

b) El grau d'execució del pressupost d'ingressos, del 62,4%; mentre que el de 
compliment es xifra en un 95,3%. El baix grau d'execució és conseqüència 
fonamentalment de la reduïda realització del capítol VII, "Transferències de 
capital", i del capítol IX, "Passius financers"; el grau d'execució d'aquest últim es 
xifra en el 21,9% (vegeu l'apartat 3.1.4.4). 

 En relació a això, cal assenyalar que l'execució del pressupost presenta 
desviacions rellevants, que cal analitzar per tal de corregir-les, ja que aquestes 
desviacions també s'han produït en l'exercici passat. En aquest sentit, la 
Universitat ha de prestar especial interés a les recomanacions que figuren en 
aquest informe (vegeu l'apartat 5). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han 
detectat incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics 
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durant el període objecte de la fiscalització, en referència a la revisió dels expedients de 
contractació i dels convenis d'investigació. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de liquidació del pressupost 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost per a 2001, que va ser de 70.259.679 euros, fou aprovat pel Consell 
Econòmic de la Universitat en data 20 de desembre de 2000, abans de l'entrada en vigor 
de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2001; raó per la 
qual no s'hi va aplicar el que es disposa en l'article 15 de la citada Llei, referit a 
l'informe preceptiu que ha d'emetre la Conselleria de Cultura i Educació abans de 
l'aprovació del pressupost. D'altra banda, la Universitat no va trametre a la Conselleria 
de Cultura i Educació la liquidació del pressupost per a 2001 dins del termini legalment 
establit. 

Tal i com es veu en el quadre 1, el pressupost per a 2001 augmentà un 27,9%, en relació 
al de l'exercici anterior, en passar de 54.949.749 euros, a 70.259.679 euros. Tanmateix, 
les dades de l'execució del pressupost, tant el d'ingressos (un 62,4%), com el de 
despeses (un 56,2%), qüestionen l'increment del pressupost inicial i del definitiu, que 
augmenta un 41,2% respecte de l'inicial (vegeu l'apartat 3.1.2). 

De l'estat d'ingressos destaquen els augments dels capítols VII, "Transferències de 
capital", i IX, "Passius financers", i la disminució del capítol VIII, "Actius financers". 

En l'estat de despeses, el major increment es produeix en el capítol VI, "Inversions 
reals"; tanmateix, l'execució en va ser del 35,4%. 
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Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 
2001 2000 01/00 

III Taxes i d'altres ingressos 3.536.512 3.222.332 314.180 9,8% 

IV Transferències corrents 32.315.225 29.145.012 3.170.213 10,9% 

V Ingressos patrimonials 210.354 120.203 90.151 75,0% 

VII Transferències de capital 4.086.882 0 4.086.882 - 

VIII Actius financers 0 21.861.190 (21.861.190) (100,0%) 

IX Passius financers 30.110.706 601.012 29.509.694 4.910,0% 

Total ingressos 70.259.679 54.949.749 15.309.930 27,9% 

I Despeses de personal 22.576.497 20.708.323 1.868.174 9,0% 

II Despeses de funcionament 9.761.110 9.275.636 485.474 5,2% 

III Despeses financeres 3.222.038 2.109.096 1.112.942 52,8% 

IV Transferències corrents 316.132 208.479 107.653 51,6% 

VI Inversions reals 34.383.902 22.648.215 11.735.687 51,8% 

Total despeses 70.259.679 54.949.749 15.309.930 27,9% 

Quadre 1 
 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2001 experimentà un creixement del 41,2%, en relació al 
pressupost inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 
28.970.539 euros. Tal i com es mostra en el quadre 2, en euros: 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Variació pressup. 

definit./inicial 

 Taxes i d'altres ingressos 3.536.512 804.503 4.341.015 22,7% 

 Transferències corrents 32.315.225 968.429 33.283.654 3,0% 

 Ingressos patrimonials 210.354 21.035 231.389 10,0% 

 Transferències de capital 4.086.882 8.416.958 12.503.840 206,0% 

 Actius financers 0 15.639.868 15.639.868 - 

 Passius financers 30.110.706 3.119.746 33.230.452 10,4% 

Total ingressos 70.259.679 28.970.539 99.230.218 41,2% 

 Despeses de personal 22.576.497 (85.470) 22.491.027 (0,4%) 

 Despeses de funcionament 9.761.110 2.421.346 12.182.456 24,8% 

 Despeses financeres 3.222.038 10.818 3.232.856 0,3% 

 Transferències corrents 316.132 124.169 440.301 39,3% 

 Inversions reals 34.383.902 26.499.676 60.883.578 77,1% 

Total despeses 70.259.679 28.970.539 99.230.218 41,2% 

Quadre 2 

 

En el quadre 3 es mostra, en euros, l'estat de modificacions de crèdit que figura en el 
Compte General. 

 
Transferències crèdit 

Capítols 
Crèdits 

extraord. 

Suplems. 

crèdit 

Ampliac. 

crèdit Positives Negatives 

Incorp. 

romanents 

Crèdits 
generats per 

ingressos 

Baixes per 

anul.lació 

Total 

modifics. 

I   Despeses personal 0 0 0 21.534 195.809 38.765 50.040 0 (85.470) 

II  Desps. funcionam. 70.198 34.252 0 517.868 353.047 599.191 1.628.419 75.535 2.421.346 

III Desps. financeres 0 0 10.818 0 0 0 0 0 10.818 

IV Transfs. corrents 0 0 0 0 0 34.137 90.032 0 124.169 

VI Inversions reals 7.115.466 25.056 0 6.465.340 6.491.177 27.285.920 4.670.531 12.571.460 26.499.676 

TOTAL 7.185.664 59.308 10.818 7.004.742 7.040.033 27.958.013 6.439.022 12.646.995 28.970.539 

Quadre 3 

 

El total de modificacions, 28.970.539 euros, coincideix amb la suma dels crèdits 
derivats dels setanta-nou expedients tramitats a aqueix efecte. No ocorre igual amb els 
totals per tipus de modificació. Això es produeix perquè el programa informàtic no 
deixa comptabilitzar determinades transferències de crèdit, les quals han sigut 
comptabilitzades com baixes per anul.lació i com crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit o crèdits generats per ingressos. Per la mateixa causa, tampoc no coincideix -com 
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podem observar en el quadre 3- el total de transferències positives amb el de 
transferències negatives; quan haurien d'anul.lar-se les unes amb les altres, per definició 
del concepte de transferència de crèdit. 

En al.legacions, la Universitat assenyala que aquest fet no afecta el resultat 
pressupostari ni el procés individual de tramitació de modificacions. 

Quant a la revisió formal, hem revisat cinc expedients de modificació pressupostària, 
per un total de 19.671.511 euros, i no hi hem detectat deficiències. 

3.1.3 Execució de l'estat de despeses 

Tal i com es mostra en el quadre 4, en euros, el grau d'execució n'és del 56,2%; mentre 
que el grau de compliment arriba al 91,1%. Igual com en l'exercici anterior, el baix grau 
d'execució és deu fonamentalment a la reduïda execució del capítol VI, "Inversions 
reals", un 35,4%. La Universitat ha d'analitzar les causes per les quals es produeix 
aquesta baixa execució. 

 

Despeses 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 

reconegudes 

Pagaments 

líquids 

Obligacions 

pents. pag. 

Grau 

execució 

Grau 

complim. 

I Despeses personal 22.491.027 20.714.976 20.449.894 265.082 92,1% 98,7% 

II Desps. funcionament 12.182.456 9.987.487 8.968.393 1.019.094 82,0% 89,8% 

III Desps. financeres 3.232.856 3.232.502 3.232.502 0 100,0% 100,0% 

IV Transfers. corrents 440.301 308.902 218.750 90.152 70,2% 70,8% 

VI Inversions reals 60.883.578 21.534.534 17.946.341 3.588.193 35,4% 83,3% 

TOTAL 99.230.218 55.778.401 50.815.880 4.962.521 56,2% 91,1% 

Quadre 4 
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3.1.3.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 20.714.976 euros, que donen 
un grau d'execució del 92,1%; el grau de compliment hi ha sigut del 98,7%. 

Tal i com es recull en els quadres 5 i 6, les obligacions reconegudes han experimentat 
un increment de l'11,3%, a causa principalment de l'augment retributiu del 2% aplicat 
per la Llei de Pressuposts per a l'any 2001, i de l'increment net de la plantilla. 

 
 

Conceptes 
 

2001 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris 

Cotitzacions socials 

17.695.449 

2.943.583 

15.896.379 

2.639.525 

1.799.070 

304.058 

11,3% 

11,5% 

D'altres despeses socials 75.944 83.751 (7.807) (9,3%) 

TOTAL 20.714.976 18.619.655 2.095.321 11,3% 

Quadre 5 
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Conceptes 
Total a 

31/12/01 
Total a 

31/12/00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

101/102 Alts càrrecs 587.225 565.708 21.517 3,8% 

120/130 Funcionaris 10.141.082 9.989.651 151.431 1,5% 

131 Laborals fixos 416.422 447.050 (30.628) (6,9%) 

111/140/141 Laborals temporals 5.824.589 4.219.454 1.605.135 38,0% 

150 D'altre personal 82.411 39.559 42.852 108,3% 

160/161 Productivitat, gratifics. 643.720 634.957 8.763 1,4% 

TOTAL 17.695.449 15.896.379 1.799.070 11,3% 

Quadre 6 

 

En els quadres 7 i 8 es recull el detall de les variacions de personal. 

 
 

Personal 
Total a 

31/12/01 
Total a 

31/12/00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació:     

Funcionari: 255 258 (3) (1,2%) 

- Catedràtic d'universitat 43 45 (2) (4,4%) 

- Catedràtic d'escola universitària 15 18 (3) (16,7%) 

- Professor titular d'universitat 93 101 (8) (7,9%) 

- Professor titular d'escola universitària 104 94 10 10,6% 

Contractat: 489 475 14 2,9% 

- Professor associat 373 350 23 6,6% 

- Professor visitant 1 5 (4) (80,0%) 

- Ajudant 115 120 (5) (4,2%) 

Total P.D.I. 744 733 11 1,5% 

Personal administració i serveis:     

Funcionari 106 106 0 0,0% 

Laboral 149 125 24 19,2% 

Total P.A.S. 255 231 24 10,4% 

Total personal 999 964 35 3,6% 

Quadre 7 
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Personal 
Total a 

31/12/01 
Total a 

31/12/00 
Increment 

01/00 

Funcionaris docents 255 258 (1,2%) 

Contractats docents 489 475 2,9% 

Funcionaris no docents 106 106 0,0% 

Laborals no docents 149 125 19,2% 

TOTAL 999 964 3,6% 

Quadre 8 

 

Les despeses de personal addicionals a la plantilla de la Universitat, relacionades amb 
convenis i contractes d'investigació, les registren en el capítol VI, "Inversions reals", i 
s'hi han reconegut obligacions per import d'1.896.969 euros per aqueix concepte. 

Les despeses del capítol 1, "Despeses de personal", no superen el cost autoritzat per a 
aquest capítol, fixades en l'acord de 26 de juliol de 2001 del Govern Valencià. 

3.1.3.2 D'altres despeses corrents 

Quant a les altres despeses corrents, en el capítol II, "Despeses de funcionament", s'hi 
han reconegut 9.987.487 euros, un 16,4% més que en l'exercici anterior. Aquest 
increment s'ha produït principalment per l'increment dels conceptes "Reparació, 
manteniment i conservació d'equips processament informació", "Treballs realitzats per 
altres empreses", "D'altres despeses" i "Despeses especials de funcionament". 

En el capítol III de despeses es van reconéixer obligacions i pagaments per 3.232.502 
euros. Aquest import correspon, majoritàriament, als interessos derivats del préstec que 
la Universitat manté amb el Banc Europeu d'Inversions i a la pòlissa de crèdit del SCH 
(vegeu els apartats 3.1.4.2 i 3.1.4.4). 

3.1.3.3 Inversions reals 

Els crèdits definitius d'aquest capítol han ascendit a 60.883.578 euros i les obligacions 
reconegudes, a 21.534.534 euros, que denoten un baix grau d'execució, del 35,4%; 
mentre que el grau de compliment hi ha sigut del 83,3%. 

En el quadre 9 es recull, en euros, l'evolució de les obligacions reconegudes, per grups 
de funció. Del total d'obligacions comptabilitzades en aquest capítol, n'hi ha 3.525.807 i 
11.404.968 euros que corresponen a inversions relacionades amb el I i el II Pla 
d'Inversions, respectivament. 

Els projectes i convenis d'investigació responen a l'activitat investigadora de la 
Universitat. 
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Concepte 

 
2001 

 
2000 

Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Inversions pròpies en infraestructura 1.353.071 0 1.353.071 - 

Inversions acollides al I Pla d'Inversions 3.525.807 17.608.555 (14.082.748) (80,0%) 

Inversions acollides al II Pla d'Inversions 11.404.968 2.907.126 8.497.842 292,3% 

Projectes i convenis d'investigació 5.250.688 5.919.819 (669.131) (11,3%) 

TOTAL 21.534.534 26.435.500 (4.900.966) (18,5%) 

Quadre 9 

 

Com podem observar en el quadre anterior, s'ha produït una disminució important de les 
obligacions reconegudes del capítol VI; segons la Universitat, això es deu al fet que 
durant l'any 2001 es va tramitar el concurs d'idees de disseny del Campus d'Elx, que va 
concloure en novembre de 2001, ja que la construcció dels edificis del campus va 
lligada a aquest projecte. 

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 2001, 
fixada en el Pla d'Inversions 1995-2001, s'eleva a 601.012 euros. Per resolució de 29 de 
març de 2001, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris autoritzà la 
reprogramació dels projectes d'inversió de l'anualitat 2001, on s'inclouen els romanents 
de crèdit de les anualitats anteriors, per un import total de 14.171.866 euros. Les 
inversions que s'han de realitzar en l'exercici de 2001 -segons la citada reprogramació- 
es mostren en el quadre 10. 

 
Projecte Import 

Infraestructures comunes 1.057.781 

Campus Elx 6.641.184 

Campus Orihuela 2.452.130 

Campus Altea 847.427 

Campus Sant Joan d'Alacant 3.173.344 

TOTAL 14.171.866 

Quadre 10 

 

El 26 de juliol de 2001, el Govern Valencià aprova el II Pla d'Inversions, que comprén 
el primer avanç signat en juny de 1999, el segons avanç de desembre de 2000 i el tercer 
tram signat en aqueix mateix acord de 2001, per un import total de 44.571.058 euros. 
Les resolucions de 30 de març de 2001 i de 31 de gener de 2002, aproven les 
reprogramacions amb les de l'anualitat de 2001 del tercer avanç. S'expressen en euros en 
el quadre següent. 
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Projecte 
Rep. 1r. 
avanç 

Rep. 2n. 
avanç 

Anualitat 2001 
3r. avanç 

Infraestructures comunes 5.529.311   

Campus Elx 4.068.852   

Campus Orihuela 883.488   

Campus Altea 210.354   

Urbanització i ajardinament  6.280.576 901.518 

Edificis i d'altres instal.lacions  1.851.117 3.101.223 

Mobiliari i estris  1.129.903 0 

Equipament informàtic  450.759 0 

Llibres i revistes  474.800 150.253 

Equips didàctics i docents  1.292.176 0 

Instal.lacions i projectes tècnics   901.518 330.557 

TOTAL 10.692.005 12.380.849 4.483.551 

Quadre 11 

 

A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons, era la següent, en euros: 

 

I PLA D'INVERSIONS 
Anualitats 

1998 1999 2000 2001 
Total I Pla Inversió 

26.492.614    26.492.614 26.492.614 
 21.119.565   21.119.565 21.119.565 
  16.648.035  16.648.035 16.648.035 
   14.171.866 14.171.866 3.689.607 

26.492.614 21.119.565 16.648.035 14.171.866 78.432.080 67.949.821 
 

Autoritzacions 

1998 1999 2000 2001 2002 
Total autoritzat 

25.032.154 1.460.460    26.492.614 
 9.441.900 11.677.665   21.119.565 

  13.564.843 3.083.192  16.648.035 
  0 3.042.245 647.362 3.689.607 

25.032.154 10.902.360 25.242.508 6.125.437 647.362 67.949.821 

Quadre 12 
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II PLA D'INVERSIONS 

Anualitats 

1999 2000 2001 2002 2003 

Total II Pla Inversió 

4.333.298 0 10.692.005   15.025.303 8.664.233 

  12.380.849   12.380.849 6.002.356 

  4.483.551 7.254.216 5.427.139 17.164.906 1.397.443 

4.333.298 0 27.556.405 7.254.216 5.427.139 44.571.058 16.064.032 
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 

Total autoritzat 

943.589 2.247.785 5.107.347 365.512 8.664.233 

  4.339.842 1.662.514 6.002.356 

  1.215.715 181.728 1.397.443 

943.589 2.247.785 10.662.904 2.209.754 16.064.032 

Quadre 13 

 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 99.230.218 euros i els drets reconeguts, una 
vegada deduïts els drets cancel.lats, s'eleven a 52.196.200 euros. En el quadre 14 es 
mostra, en euros, el grau d'execució del pressupost d'ingressos, que va ser del 62,4%; 
mentre que el de compliment s'hi va xifrar en un 95,3%. El baix grau d'execució és 
conseqüència fonamentalment de la reduïda execució del capítol VII, "Transferències de 
capital", i del capítol IX, "Passius financers" (vegeu els apartats 3.1.4.3 i 3.1.4.4). 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets 

cancel.lats 
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

III Taxes i d'altres ingres. 4.341.015 5.532.082 5.277.373 21.047 233.662 127,0% 95,8% 

IV Transfers. corrents 33.283.654 33.281.880 32.007.272 63.635 1.210.973 99,8% 96,4% 

V Ingres. patrimonials 231.389 704.194 704.194 0 0 304,3% 100,0% 

VII Transfers. capital 12.503.840 5.676.728 4.452.772 197.818 1.026.138 43,8% 81,3% 

IX Passius financers 33.230.452 7.283.816 7.283.816 0 0 21,9% 100,0% 

EXERCICI CORRENT 83.590.350 52.478.700 49.725.427 282.500 2.470.773 62,4% 95,3% 

Romanent tresoreria 15.639.868 

TOTAL 99.230.218 

Quadre 14 
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3.1.4.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren, una vegada 
deduïts els drets cancel.lats, a 5.511.035 euros. El grau d'execució és del 127,0% i el de 
compliment, del 95,8%. 

En el quadre 15 es mostra l'evolució dels drets reconeguts, en euros, compresa la 
compensació per beques, que la Universitat comptabilitza en el capítol IV, 
"Transferències corrents". 

 
2001 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

01/00 

Taxes acadèmiques 4.454.149 60,1% 4.818.903 68,2% (7,6%) 

Compensació per beques 1.899.330 25,6% 1.185.616 16,8% 60,2% 

Prestació de serveis 463.795 6,3% 445.224 6,3% 4,2% 

D'altres ingressos propis 593.091 8,0% 611.975 8,7% (3,1%) 

TOTAL 7.410.365 100,0% 7.061.718 100,0% 4,9% 

Quadre 15 

 

Com podem apreciar en el quadre 15, els drets reconeguts per "Taxes acadèmiques" 
experimenten una disminució del 7,6%; encara que aquesta disminució és aparent, ja 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Taxes i d'altres ingres. Transfers. corrents Transfers. de capital

E
ur

os

Pressupost definitiu Drets reconeguts Ingressos líquids



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2001 

- 212 - 

que en l'exercici de 2000 hi van figurar comptabilitzats erròniament 1.141.064 euros; tal 
i com es posa de manifest en el quadre 16. 

 
Taxes acadèmiques 2001 2000 Variació 

Drets reconeguts 4.454.149 4.818.903  

Ajusts 0 (1.141.064)  

Saldo ajustat 4.454.149 3.677.839 21,1% 

Quadre 16 

 

L'augment del 21,1% es deu principalment al creixement de les taxes acadèmiques en 
un 2% i a l'increment del nombre d'alumnes, del curs 2000/2001 al 2001/2002, en un 
8,3%; tal i com es mostra en el quadre següent. 

 
 Alumnes Variació 

Curs 99/00 7.533 - 

Curs 00/01 8.414 11,7% 

Curs 01/02 9.110 8,3% 

Quadre 17 

 

L'augment del 60,2% experimentat en la compensació per beques, es deu a l'increment 
de les beques concedides per l'Administració de l'Estat i a la doble comptabilitat de 
216.923 euros del curs 1997/1998, ja reconeguts l'any 1998 i pendents de cobrament. 
Aquest fet, l'han corregit en 2002. 

3.1.4.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'elevaren, 
una vegada deduïts els drets cancel.lats, a 33.218.245 euros i els ingressos líquids, a 
32.007.272 euros; això significa un grau d'execució del 99,8% i un grau de compliment 
del 96,4%. 

El quadre 18 mostra, en euros, la composició i evolució dels drets reconeguts d'aquest 
capítol. 
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2001 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluctuació 

01/00 

De comunitats autònomes 29.703.184 89,4% 27.520.104 94,1% 7,9% 

De l'Administració central 2.766.260 8,3% 1.192.144 4,1% 132,0% 

D'altres 748.801 2,3% 531.709 1,8% 40,8% 

TOTAL 33.218.245 100,0% 29.243.957 100,0% 13,6% 

Quadre 18 

 

Els drets reconeguts en el concepte "De comunitats autònomes", que pugen a 
29.703.184 euros, corresponen en la seua integritat a transferències corrents realitzades 
per la Generalitat Valenciana; el seu detall figura en el quadre 19, en euros. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 17.616.146 

- Suplement despesa corrent 7.355.907 

- Subvenció addicional per objectius lligats al PPF 204.891 

Total subvenció global 25.176.944 

- Subvenció addicional estabilització professorat 86.708 

- Compensació despeses financeres de préstecs 3.220.559 

- Professors vinculats 575.217 

- Beques 113.525 

- Convenis 452.700 

- Subvenció universitat experiència 77.531 

Total d'altres subvencions corrents 4.526.240 

Total subvencions corrents G.V. 29.703.184 

Quadre 19 

 

En el quadre 20 es mostra, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per les 
transferències corrents rebudes, corresponents a la subvenció global durant els anys 
1999, 2000 i 2001. 

 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2001 

- 214 - 

 
1999 2000 2001  

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

Exercici corrent:       

1r. trimestre 3.089.202 14,2% 5.409.109 23,0% 5.409.109 21,5% 

2n. trimestre 5.655.524 26,1% 3.606.060 15,4% 5.409.109 21,5% 

3r. trimestre 3.600.062 16,6% 3.606.067 15,4% 6.520.500 25,9% 

4t. trimestre 8.077.603 37,2% 10.352.367 44,1% 7.798.631 31,0% 

Total exercici corrent 20.422.391 94,1% 22.973.603 97,9% 25.137.349 99,9% 

Exercici següent:       

1r. trimestre   482.733 2,1%   

2n. trimestre     39.595 0,1% 

Cobrat en 2000 1.274.146 5,9%     

Total exercici següent 1.274.146 5,9% 482.733 2,1% 39.595 0,1% 

TOTAL 21.696.537 100,0% 23.456.336 100,0% 25.176.944 100,0% 

Quadre 20 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Fluctuació 

01/00 

Beques i d'altres ajudes 1.233.151 44,6% 712.368 59,7% 73,1% 

Beques família nombrosa 652.338 23,6% 385.039 32,3% 69,4% 

Convenis 862.741 31,2% 79.712 6,7% 982,3% 

Ministeri d'Afers Exteriors 18.030 0,6% 15.025 1,3% 20,0% 

TOTAL 2.766.260 100,0% 1.192.144 100,0% 132,0% 

Quadre 21 

 

Com podem observar en el quadre adjunt, la variació dels drets reconeguts de l'exercici 
de 2001, respecte als de l'exercici 2000, es deu principalment a la variació de les beques 
-qüestió analitzada ja en el punt 3.1.4.1-, i sobretot a l'increment del 982,3% del 
concepte "Convenis", motivat pel fet que durant l'exercici de 2001 s'hi van 
comptabilitzar els drets reconeguts de les anualitats de 2000 i 2001 del Conveni 
d'Equilibri Pressupostari corresponents a l'Administració de l'Estat, l'import global de 
les quals s'eleva a 861.929 euros. 
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3.1.4.3 Transferències de capital 

Les previsions definitives d'aquest capítol s'eleven a 12.503.840 euros; mentre que els 
drets reconeguts, una vegada deduïts els drets cancel.lats, s'han xifrat en 5.478.910 
euros; cosa que dóna una grau d'execució del 43,8%. Aquest baix grau d'execució es 
deu al fet que el pressupost definitiu recull les previsions d'ingressos de fons FEDER 
nacionals i autonòmics, que no s'han executat. 

Els ingressos líquids ascendiren a 4.452.772 euros, que donen un grau de compliment 
del 81,3%. També el grau de compliment és baix i això es deu, entre altres causes, al fet 
que la Universitat concedeix avançaments als investigadors que mantenen convenis 
d'investigació amb organismes públics, ja que els organismes públics paguen quan ha 
conclòs el conveni i els investigadors necessiten realitzar despeses durant l'execució 
dels convenis. Aquests avançaments es comptabilitzen com un dret reconegut, abans 
que l'organisme pagador n'ordene el pagament, a fi de poder generar així crèdit en el 
pressupost de despeses i materialitzar l'avançament citat. 

Els drets cancel.lats, que en el capítol VII són de 197.818 euros, estan relacionats en 
general amb el sistema que segueix la Universitat per a concedir avançaments als 
investigadors. Hem sol.licitat una explicació de la causa de la cancel.lació de drets per 
un import de 142.618 euros: segons la Universitat, en realitat les cancel.lacions són 
anul.lacions de drets, fetes per no duplicar el reconeixement de drets. 

En relació a això, cal assenyalar que el Pla General de Comptabilitat Pública solament 
considera la figura del dret cancel.lat per al cobrament en espècie. Es recomana de 
modificar el sistema seguit per la Universitat en els denominats avançaments concedits 
als investigadors, perquè el que hi escau és reflectir en el pressupost les despeses 
generades per la investigació, si són fermes; o si és el cas, utilitzar la figura dels 
avançaments de caixa, o dels pagaments per a justificar, i comptabilitzar els ingressos 
derivats de la investigació quan els generen. 

3.1.4.4 Passius financers 

La previsió definitiva d'aquest capítol va ser de 33.230.452 euros; mentre que els drets 
reconeguts i la recaptació líquida del capítol IX, "Passius financers", es van xifrar en 
7.283.816 euros; això representa un grau d'execució del 21,9% i un grau de compliment 
del 100,0%. El grau d'execució d'aquest capítol està lligat al grau d'execució del capítol 
VI del pressupost de despeses, "Inversions reals", ja que les previsions definitives del 
present capítol responen a les fonts de finançament dels plans d'inversió aprovats pel 
Govern Valencià, i el drets reconeguts, a les disposicions de la pòlissa de crèdit, 
directament relacionades amb les obligacions reconegudes en els grups de funció del I i 
II Pla d'Inversions del capítol VI. 

Els drets reconeguts en aquest concepte registren la part disposada d'una pòlissa de 
crèdit del SCH, per un import total de 18.030.363 euros. Aquesta pòlissa va ser 
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contractada el 12 de desembre de 1997, i venç el 31 de març de 2002. El tipus d'interés 
pactat és el MIBOR, més un 0,03%. 

En virtut del conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat de 
data 21 de juliol de 1997, la Generalitat es compromet a pagar el principal, els 
interessos, les comissions i qualssevol altres despeses derivades de l'esmentada operació 
de crèdit. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 22 reflecteix, en euros, les operacions de pressuposts tancats de l'exercici de 
2001. 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2001 
Segons ctes. 2000 

Rect. sdo. ent. Ajusts Definitiu Cobrat Cancel.lats Pendent 

6.630.732 (1.254.709) (46.278) 5.329.745 992.517 629.921 3.707.307 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2001 
Segons ctes. 2000 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

4.003.810 (21.864) 3.981.946 3.935.259 46.687 

Quadre 22 

 

Pel que fa als drets pendents de cobrament, destaca: 

- La rectificació del saldo entrant per valor d'1.254.709 euros, correspon en la 
major part a la rectificació de l'error de comptabilitat produït en 2000 en el 
capítol III, "Taxes i d'altres ingressos". 

- La cancel.lació de drets per un import total de 629.921 euros, en relació a la qual 
cal assenyalar: 

· Tal com hem dit en el punt 3.1.4.3, la naturalesa d'aquests drets cancel.lats no 
respon a la prevista en el PGCP. 

· Del total de drets cancel.lats, n'hi ha 321.812 que es refereixen a l'anul.lació 
d'avançaments a investigadors (vegeu l'apartat 3.1.4.3) concedits durant 2000 i 
cobrats en 2001. En lloc de comptabilitzar el cobrament d'avançaments en 
pressuposts tancats, la Universitat anul.la els drets d'aquest estat i els torna a 
reconéixer en l'exercici corrent; quan aquests drets ja havien sigut reconeguts 
en exercicis passats. 
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- Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2001, en corresponen 3.231.210 
euros a drets reconeguts en 1998; 3.005.061, al deute de la Generalitat 
Valenciana de la pòlissa de crèdit destinada a finançar despeses corrents i 
comptabilitzada en el compte de creditors no pressupostaris (vegeu l'apartat 
3.2.2), i que es cobra el 16 d'abril de 2002; i 226.149 euros, a compensació de 
beques. En relació a aquests darrers, destaca el fet que s'han reconegut i cobrat 
216.923 euros en el pressupost corrent per aquest mateix concepte (vegeu 
l'apartat 3.1.4.1). Fonts de la Universitat ens confirmen que efectivament es 
tracta d'un error, que ha sigut esmenat en l'exercici de 2002. 

- A conseqüència de tot això, els drets reconeguts del pressupost d'ingressos del 
pressupost corrent estan sobrevalorats en: 

 
Concepte Import 

Avançaments cancel.lats 321.812 

Compensació de beques 216.923 

TOTAL 538.735 

Quadre 23 

 

Quant a les obligacions pendents de pagament, durant l'exercici de 2001 es paguen 
3.935.259 euros, i en queden pendents de pagament, a 31 de desembre de 2001, 46.687 
euros. 
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3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal i com es mostra en el quadre 24, el resultat pressupostari de l'exercici de 2001, 
després dels ajusts, ha ascendit a 13.762.264 euros. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 44.912.384 55.778.401 (10.866.017) 

Operacions amb actius financers    

Operacions comercials    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 44.912.384 55.778.401 (10.866.017) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 7.283.816 0 7.283.816 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI   (3.582.201) 

Ajusts:    

      Desviacions Positives:   8.627.360 

                            I+D  3.628.941  

                            Inversions  3.759.325  

                            Factures i d'altres  646.370  

                            Ingressos 2001 generats 2002  592.724  

      Desviacions negatives:   25.971.825 

                             Crèdits finançats amb romanents  13.645.547  

                             Inversions I i II Pla  11.345.666  

                             Inversions POCV II  450.759  

                             Inversions FEDER  529.853  

SALDO DE L'EXERCICI   13.762.264 

Quadre 24 
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El romanent de tresoreria total va ser de 15.857.584 euros; tal i com es mostra en el 
quadre 25. 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 8.111.927 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 2.470.773 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 3.707.307 

(+) Deutors no pressupostaris 1.933.847 

A deduir: provisions per a insolvències  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 9.430.235 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 4.962.521 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 46.687 

(+) Creditors no pressupostaris 4.421.754 

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (727) 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 17.175.892 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 15.857.584 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 9.425.282 

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 6.432.302 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 15.857.584 

Quadre 25 

 

El resultat pressupostari obtingut de la liquidació del pressupost inclou drets que no 
poden considerar-se com a tals (vegeu l'apartat 3.1.5). 
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3.2 Operacions no pressupostàries 

La composició dels saldos dels comptes no pressupostaris a 31 de desembre de 2001, es 
reflecteix en el quadre 26, en euros. 

 
Deutors 31/12/01 

D'altres dipòsits constituïts 1.003.859 

Anuncis c/adjudicataris contractes 12.531 

Fiances a curt i llarg termini 21.005 

Avançaments de caixa fixa (3.883) 

Hisenda pública deutora per IVA 108.471 

Deutors per IVA repercutit 110.388 

D'altres avançaments i préstecs concedits 431.058 

Avançaments remuneracions personal 29.798 

Pagaments pendents d'aplicació 727 

TOTAL 1.713.954 
 

Creditors 31/12/01 

IRPF retenció del treball personal 1.036.283 

Quota drets passius 224.532 

Quota treballador Seguretat Social 58.160 

Dipòsits diversos 14.665 

Taxa 1804 (Universitats) 7.687 

Fons rebuts col.lab. pers. treb.  54.872 

IRPF retenció per prestació serveis 11.672 

Préstecs c/t operacions de tresoreria 3.005.061 

Sense eixida material de fons 15.115 

D'altres creditors no pressupostaris 8.823 

Cobraments pendents d'aplicació 31.421 

TOTAL 4.468.291 

Quadre 26 

 

3.2.1 Deutors per operacions no pressupostàries 

El compte més rellevant n'és el de "D'altres dipòsits constituïts", que recull 
fonamentalment dues primes d'assegurança de caució, per import de 877.478 i 126.381 
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euros, que la Universitat hagué de dipositar respectivament en els anys 1998 i 2000 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 
l'impagament del contracte de finançament". En l'exercici de 2000, aquest saldo 
apareixia registrat en el compte "Fiances constituïdes a curt i llarg termini"; però, per 
recomanació d'aquesta Sindicatura, en l'exercici de 2001 l'han comptabilitzat 
correctament en "D'altres dipòsits constituïts". 

El quadre 27 mostra, en euros, la composició del compte "D'altres avançaments i 
préstecs concedits". 

 
Avançaments i préstecs concedits Import 

Avançaments pagament nòmines i personal propi 57.060 

Interessos pòlissa SCH 355.300 

Resta conceptes 18.698 

TOTAL 431.058 

Quadre 27 

 

Tal i com es veu en el quadre anterior, el saldo d'aquest compte està format 
fonamentalment pels interessos d'una pòlissa de 3.005.061 euros que la Universitat 
manté amb el SCH (vegeu l'apartat 3.2.2). 

3.2.2 Creditors no pressupostaris 

Els comptes més rellevants, els analitzem a continuació. 

a) "IRPF retenció del treball personal", que al tancament de l'exercici presenta un 
saldo d'1.036.283 euros, 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 2002. 

b) "Préstecs a curt termini" presenta un saldo a 31 de desembre de 2001 de 
3.005.061 euros, que correspon a la disposició de fons efectuada per la 
Universitat d'una pòlissa de crèdit signada amb l'entitat financera Santander 
Central Hispano, amb un límit de 3.005.061 euros, per a finançar despeses 
corrents, i que a 31 de desembre de 2001 presentava un saldo disposat pel dit 
import. 

3.3 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 28 i 29 es mostra, en euros, el balanç i el compte del resultat 
economicopatrimonial a 31 de desembre de 2001. 
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L'actiu i el passiu del balanç s'eleven a 130.856.550 euros, i l'estalvi negatiu obtingut 
del compte de resultat economicopatrimonial de l'exercici és de 2.795.758 euros. 

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 30, en euros. 

En relació al balanç de situació a 31 de desembre de 2001, destaquen els aspectes 
següents: 

- Segons l'informe d'auditoria realitzat per la Intervenció General, 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 12.573.173 i 6.304.617 
euros respectivament. 

 Segons aquest informe, 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; així com l'efecte en les 
dotacions per a l'amortització d'aquests elements. 

En relació al compte de resultat economicopatrimonial, l'informe d'auditoria realitzat 
per la Intervenció General destaca el següent: 

- En exercicis anteriors, la Universitat registrà dotacions a l'amortització 
d'immobilitzat material que es trobava en curs i que, d'acord amb el Pla General 
de Comptabilitat Pública, no hauria d'haver sigut amortitzat perquè no es trobava 
en funcionament. Si s'havia corregit l'excés d'amortització d'acord amb els 
principis de comptabilitat generalment acceptats, l'epígraf "Ingressos i beneficis 
d'altres exercicis" del compte de resultat patrimonial i els recursos propis, 
s'haurien vist incrementats en 438.739 euros, aproximadament. 

El balanç a 31 de desembre de 2001 es mostra tot seguit, en euros. 
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ACTIU Import PASSIU Import 

Immobilitzat 105.541.223 Fons propis 39.743.224 
I.- Inversions destinades a l'ús general 1.596.354   
          Infraestruc. i béns destinats ús gral. 1.596.354 I.- Patrimoni 18.880.501 

          Patrimoni 18.880.501 
II.- Immobilitzacions immaterials 6.819.155   
          Despeses investigació i desenvol. 5.974.866 III.- Resultats d'exercicis anteriors 23.658.481 
          Propietat industrial 974.283   
          Aplicacions informàtiques 1.212.361         Resultats d'exercicis anteriors 23.658.481 
          Amortitzacions (1.342.355)   

  IV.- Resultats de l'exercici (2.795.758) 
III.- Immobilitzacions materials 96.379.978         Resultats de l'exercici (2.795.758) 
           Terrenys i construccions 75.977.781   
           Instal.lacions tècniques 11.541.590 Provisions per a riscs i despeses 0 
           Utillatge i mobiliari 10.524.599   
           D'altre immobilitzat 15.517.435 Creditors a llarg termini 72.121.452 
           Amortitzacions (17.181.427)   

  I.- Emissions i obligs. i d'altres 
valors negociables 0 

V.- Inversions financeres permanents 745.736   
          Fiances i dipòsits constituïts l/t 745.736          Obligacions i bons  
Despeses per a distrib. en divers. exers. 0 II.- D'altres deutes a llarg termini 72.121.452 

            Deutes amb entitats de crèdit 72.121.452 
Actiu circulant 25.315.327   
II.- Deutors 8.108.771 Creditors a curt termini 18.991.874 
          Deutors pressupostaris 6.178.086   
          Deutors no pressupostaris 1.825.364 II.- Deutes amb entitats de crèdit 10.288.876 
          Administracions públiques 108.476           Préstecs i d'altres deutes 10.288.876 
          D'altres deutors (3.155)   
          Provisions 0 III.- Creditors 6.698.743 

             Creditors pressupostaris 5.250.622 
III.- Inversions financeres temporals 3.648            Creditors no pressupostaris 84.574 
            Fiances i dipòsits constituïts a c.t. 3.648            Administracions públiques 1.331.855 

             D'altres creditors 31.421 
IV.- Tresoreria 17.202.908            Fiances i dipòsits rebuts a c.t. 271 
           Comptes operatius 17.202.908   
Formalització 0 IV.- Ajusts per periodificació 2.004.255 

Total Actiu 130.856.550 Total Passiu 130.856.550 

Quadre 28 
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A continuació es mostra el compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2001, en euros. 

 
DEURE Import HAVER Import 

 Despeses 47.356.448  Ingressos 44.560.690 

1. Despeses de funcionament 42.066.363 1. Vendes i prestacions de serveis 4.866.624 

  a) Vendes 1.287 

a) Despeses de personal 20.714.970 b) Prestacions de serveis 4.865.337 

     a.1) Sous i salaris i acumulats 17.695.449        b.1) Prestacions serveis dret priv. 384.924 

     a.2) Càrregues socials 3.019.521        b.2) Preus públics per prest. serveis 4.457.142 

b) Dotacions per a amortització immobilitzat 8.973.519        b.3) Preus públics utilitz. priv. 23.271 

c) D'altres despeses de gestió 8.957.442   

      c.1) Serveis exteriors 8.956.553 2. Ingressos de gestió ordinària 213.942 

       c.2)Tributs 889 a) Ingressos tributaris 213.942 

d) Despeses financeres i similars 3.420.432        a.1) Taxes per prestació de serveis 213.942 

        d.1) Per deutes 3.420.432   

  3. D'altres ingressos de gestió ordinària 1.085.800 

2. Transferències i subvencions 308.902 a) Reintegraments 61.826 

a)Transferències corrents 308.902 b) D'altres ingressos de gestió 316.042 

         b.1) Ingres. acc. i altres gestió corrent 316.042 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 4.981.183 c) D'altres interessos i ingressos assimil. 680.923 

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 3.367.928         c.1) D'altres interessos 680.923 

b) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.613.255 d) Diferències positives de canvi 27.009 

  4. Transferències i subvencions 38.372.327 

  a) Transferències corrents 3.351.574 

  b) Subvencions corrents 29.762.672 

  c) Transferències de capital 4.042.083 

  d) Subvenció de capital 1.215.998 

  6. Beneficis i ingressos extraordinaris 21.997 

  a) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 21.997 

Estalvi -- Estalvi negatiu 2.795.758 

Quadre 29 

 

La conciliació entre el resultat pressupostari i l'economicopatrimonial es mostra a 
continuació, en euros. 
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 RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (2.795.758) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI (3.582.201) 

 DIFERÈNCIA 786.443 

 CONCILIACIÓ  

  A)  FACTORS POSITIUS 25.625.191 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 22.560.564 

 Inversions 22.560.263 

 Aplicació pagaments pendents any 2000 301 

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 3.064.627 

 Rectificació saldo entrant de drets i obligacions 21.997 

 Drets anul.lats per ajornaments i fraccionament 1.241.589 

 Periodificació de matrícules curs 2000/2001 1.767.907 

 Diferència tipus de canvi 27.009 

 Operacions per devolució d'ingressos 6.125 

  B)  FACTORS NEGATIUS 24.838.748 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 10.700.143 

 Periodificació de matrícules curs 2001/2002 2.004.255 

 Operació de crèdit 7.283.822 

 Aplicació de drets ajornament 1.090.254 

 Anul.lació drets pressuposts tancats 321.812 

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 14.138.605 

 Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat 12.341.447 

 Pèrdua per modificació d'obligacions pressuposts tancats 132 

 Pèrdua per modificació de drets de pressuposts tancats 1.609.096 

 Dotació assegurança de caució 187.930 

 DIFERÈNCIA  ( A - B ) 786.443 

Quadre 30 

 

3.3.1 Tresoreria 

La Universitat usa tres tipus de comptes bancaris: 

a) Vint-i-un comptes operatius. 

b) Set comptes restringits d'ingressos. 

c) Sis comptes restringits de pagaments. 
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La disposició de fons en comptes bancaris es realitza per mitjà de la signatura 
mancomunada de dues de les persones autoritzades. En algun d'aquests comptes, és 
necessari que una de les signatures siga del rector, quan la disposició de fons supera els 
12.020 euros. Una entitat bancària ha assenyalat que en un compte el règim de 
disposició no és mancomunat; quan en l'exercici anterior sí que ho era. Hem sol.licitat 
aclariments sobre aquest extrem a l'entitat bancària, sense que fins a la data ens haja 
respost. 

La tresoreria, a 31 de desembre de 2001, ascendia a 17.202.908 euros. Els saldos en 
comptes corrents han sigut remunerats a un tipus d'interés variable. 

Hem sol.licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 2001 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. Hem de dir que, 
en la conciliació del SCH (Pla d'Inversions), s'ha observat una partida conciliatòria, per 
import de 13.481, euros en concepte de diferències de canvi i despeses bancàries 
corresponents al pagament d'una factura en dòlars, que la Universitat havia d'haver 
comptabilitzat al començament de l'exercici; tanmateix, la dita comptabilització no s'ha 
efectuat fins al 17 de juliol de 2002. 

En la revisió de les conciliacions bancàries, s'ha observat que la majoria d'aquestes 
apareixen sense cap signatura, tant de qui les ha realitzades, com de qui les ha revisades. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre 31, 
que recull el nombre d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. També s'hi indica el detall de la revisió 
realitzada. 

 
Total Revisats Tipus de contractes 

i de licitació Euros Nombre exps. Euros Nombre exps. 
         

Concurs 1.524.660 77,4% 3 60,0% 1.430.854 93,8% 2 66,7% 

Proc. negociat 445.560 22,6% 2 40,0% 374.701 84,1% 1 50,0% Obres 

Total 1.970.220 100,0% 5 100,0% 1.805.555 91,6% 3 60,0% 
         

Concurs 362.825 13,4% 3 12,0% 237.147 65,4% 2 66,7% 

Proc. negociat 2.138.239 79,1% 20 80,0% 864.808 40,4% 2 10,0% 

D'altres 201.297 7,4% 2 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Subministrs. 

Total 2.702.361 100,0% 25 100,0% 1.101.955 40,8% 4 16,0% 
         

Concurs 252.275 36,0% 4 25,0% 150.253 59,6% 1 25,0% 

Proc. negociat 448.902 64,0% 12 75,0% 292.627 65,2% 5 41,7% Assist. tècnica 

Total 701.777 100,0% 16 100,0% 442.880 63,2% 6 37,5% 

Total general 5.373.758 100,0% 46 100,0% 3.350.390 62,3% 13 28,3% 

Quadre 31 
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4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
Tipus contracte i licitació Expedient Detall Import adjud. 

Concurs 30/01 Obres urbanització 1ª etapa pla especial 
Campus Orihuela 

1.181.812 

Proc. neg. 35/01 Granges Campus d'Orihuela 374.701 

Obres 

Concurs 28/01 Projecte i execució obra centres 
transformació i “LSMT” 

249.042 

Total 1.805.555 

Proc. neg. 13/01 Espectòmetre de RMN de 500 MHz 600.964 

Concurs 18/01(Lote 2) Mobiliari: butaques 82.735 

Concurs 29/01 Videovigilància Campus Elx 154.412 

Subministrs. 

Proc. neg. 48/01 Microscopi electrònic d'escombratge 263.844 

Total 1.101.955 

Proc. neg. 58/01 Direcció obres d'urbanització 79.364 

Proc. neg. 62/01 Assistència tècnica direcció edifici administr. 135.041 

Proc. neg. 10/01 Assessorament extern equip govern en 
matèria de comunicació 

25.236 

Concurs 17/01 Assistència tècnica per a desenvolupament 
mòduls i pàgines "Web" 

150.253 

Proc. neg. 20/01 Estratègies i imatge corporativa 29.282 

Assist. tècnica 

Proc. neg. 41/01 Elaboració d'informe tècnic d'auditoria 23.704 

Total 442.880 

Quadre 22 

 

Els expedients revisats han sigut tramitats conformement al text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP); sense perjudici d'aquells aspectes 
susceptibles de major atenció i millora que comentem en els apartats següents. 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Pròpiament no hi ha certificats d'existència de crèdit ni informes fiscals; malgrat que, 
llevat d'alguna excepció, es troben els corresponents documents comptables de retenció 
del crèdit, i en la proposta de contractació s'assenyala la partida pressupostària a la qual 
s'ha d'imputar la despesa. Seria convenient que hi hagués en tots els expedients un 
informe fiscal. 
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4.1.2 Òrgan de contractació 

Hi actua com a tal el rector; de manera que s'hi compleixen les previsions en aqueix 
sentit dels Estatuts de la Universitat. Això no obstant, en algunes resolucions i 
contractes signa un vicerector en funcionis o per delegació, i s'hi cita la resolució del 
rector que el faculta per a subscriure-les; però no s'hi indica que les resolucions per 
delegació hagen sigut objecte de publicació, tal i com resulta preceptiu segons el que 
s'estableix en l'article 12.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha cinc que han sigut objecte de concurs (30/01, 28/01, 
18/01, 29/01 i 17/01). S'estima que aqueix procediment elegit és correcte. 

Els vuit expedients restants han sigut objecte de procediment negociat sense publicitat. 

El contracte d'obres 35/01 utilitza aquest procediment basant-se en l'article 141.a) de la 
LCAP, que es refereix al supòsit que hi haja hagut un procediment anterior que no haja 
sigut adjudicat per falta de licitadors, o perquè els presentats no hagen sigut admesos a 
la licitació, i sempre que no es modifiquen les condicions originals del contracte, llevat 
del preu, que no podrà ser augmentat en més d'un deu per cent. En aquest cas, 
l'expedient 43/00, tramitat per concurs obert, va ser declarat desert, cosa que hem de 
considerar improcedent, tenint en compte que hi havia un licitador que no va ser exclòs i 
que realitzà una oferta coincident amb el pressupost de licitació; raó per la qual havia 
d'haver-ne resultat l'adjudicatari. Tanmateix, no el van adjudicar a cap proponent i 
convocaren el que ens ocupa, el 35/01, amb un increment del pressupost del deu per 
cent. Un informe jurídic és favorable a l'aprovació d'aquest expedient de contractació, i 
a aqueix efecte es fonamenta en un informe de l'Oficina Tècnica, que estimà la viabilitat 
econòmica del projecte, però amb la recomanació que les empreses invitades 
presentessen una proposta tècnica motivada justificant la possibilitat de realitzar l'obra 
pel preu de licitació. A conseqüència de la instrucció del procediment negociat sense 
publicitat, s'adjudica el contracte a la mateixa empresa que en l'anterior expedient 
tramitat per concurs oferí realitzar les obres per una quantitat idèntica al tipus de 
licitació; malgrat que el contracte de l'expedient 35/01 es subscriu amb un preu 
lleugerament inferior al nou pressupost incrementat en el deu per cent. A més a més, el 
contractista no presenta la proposta tècnica motivada a què s'al.ludia en els informes 
citats. 

Els expedients de subministrament 13/01 i 48/01, referits a l'adquisició d'un 
espectròmetre i d'un microscopi electrònic respectivament, utilitzen el procediment 
negociat sense publicitat, en virtut de l'article 182.b) de la LCAP, que es refereix a 
productes que es fabriquen exclusivament per a fins d'experimentació, estudi o 
desenvolupament. En els expedients consta que l'objecte del contracte respon a aquestes 
característiques i el procediment de contractació està aprovat pel Consell Econòmic. 
Inviten dues i tres empreses, respectivament, i en els dos expedients l'adjudicació 
s'efectua a favor de la proposta més econòmica. 
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Els expedients d'assistència tècnica i serveis 10/01, 20/01 i 41/01, els tramiten pel 
procediment negociat sense publicitat, d'acord amb l'article 210.h) de la LCAP, perquè 
no superen els 30.051 euros; la qual cosa és correcta, com també ho és el fet d'haver-hi 
invitat tres empreses. 

No podem estimar adequada la utilització del mateix procediment en els expedients 
58/01 i 62/01, tots dos d'assistència tècnica i basats en l'article 210.b) de la LCAP, que 
faculta l'ús d'aquest sistema quan -per raons tècniques o artístiques o relacionades amb 
la protecció de drets exclusius- solament puga encomanar-se l'objecte del contracte a un 
únic empresari. En els dos casos l'objecte consisteix a encomanar la direcció d'unes 
obres, cosa que poden fer diversos empresaris, sense que hi servisca de justificació la 
conveniència de fer coincidir el titular del projecte amb el director de les obres; tal i 
com s'indica en ambdós expedients. 

Quant als contractes examinats que han sigut adjudicats per concurs, en tres (28/01, 
18/01 i 17/01) s'observa que l'experiència dels proponents (factor que ha sigut rebutjat 
per la normativa i la jurisprudència europees) és tinguda en compte en la valoració, bé 
perquè figura entre els criteris sota denominacions que la porten implícita, o bé perquè 
en la qualificació la consideren entre les característiques tècniques o com un element de 
qualitat de l'oferta. Així, en el 28/01 es té en compte aquest factor en l'informe tècnic de 
3 d'agost de 2001; en el 18/01 exigeixen als licitadors una relació dels principals 
subministraments efectuats, i en el 17/01 es tenen en compte les contractacions 
realitzades amb altres administracions públiques, singularment amb universitats. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen, amb alguna 
excepció. En els contractes d'assistència tècnica 62/01 i 10/01, es constata que 
determinada documentació que acredita que l'adjudicatari o el seu personal no incorren 
en les incompatibilitats previstes en la llei, o que compten amb la deguda solvència 
tècnica o professional per a executar el contracte, han sigut aportats amb posterioritat a 
l'adjudicació; quan l'article 79 de la LCAP exigeix que aquests extrems es demostren en 
el moment d'efectuar la proposició, i així venia recollit també en els plecs de 
condicions. Tampoc no està suficientment acreditada la identitat dels signants d'aquests 
contractes. 

Els contractes apareixen formalitzats en un document administratiu i estan subscrits pel 
rector, o per un delegat seu, i un apoderat de l'adjudicatari. En tots es consigna 
l'expressa submissió als plecs del contracte i consta que hom ha aportat la documentació 
exigida i les garanties. 

4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les actes de comprovació del replantejament amb la 
qualificació de viabilitat. 
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No podem fer objeccions en aquest apartat. Quan escau, també hi existeix l'acta de 
recepció. 

4.1.6 Modificació dels contractes 

Dos contractes d'obres (30/01 i 28/01) experimenten determinades modificacions, que 
podem estimar justificades i ajustades als límits establits legalment. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients hi ha comprovants a partir dels quals es dedueix que no hi ha hagut 
incidències en relació a l'execució i liquidació. Solament podem citar que, en el 
contracte de consultoria i assistència 41/01, es produeix alguna demora en l'elaboració 
del treball, aparentment perquè l'adjudicatari no ha comptat a temps amb determinada 
documentació que li havien d'aportar diferents departaments i vicerectorats de la 
Universitat. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

Els expedients revisats han sigut els següents: 

 
Expedient Detall Import 

ASAC 2.98FE Desenvolupament de nous analgèsics... 18.030 

AYELCHE DIOGENES 1.00X Càtedra per a l'estudi de l'esclerosi lateral... 90.152 

COEPA 1.00I Avaluació de la innovació i la competitivitat... 13.108 

INSTOFTA L1.98I Suport a la I+D. 23.403 

SANTOME RA1.00T Projecte de l'emissari d'aigües... 30.548 

AYUNTA ORI1.01T Recuperació, disseny i gestió i paratge... 240.405 

CARDION 1.01I Diferenciació 'in vitro' i aplicació de... 162.180 

GEP 1.01T Col.lab. i assessor. en avaluació de substàncies químiques 35.460 

Interfruit 1.01T Seguiment i avaluació de la qualitat del suc... 48.000 

TOTAL (euros) 661.286 

 

Sense prestació econòmica. 
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Expedient Detall 

CSICBIO 1.00P4 Construcció de nous sistemes d'immobilitzat i purificació de proteïnes en 
suports senzills. 

 Assaig i aplicació a la purificació de proteïnes d'interés industrial i 
farmacològic. 

DIVERDRU GS2.01 CP Cessió de la patent: trimers de n-alquiliglicina capaços de protegir a... 

Quadre 33 

 

Cal assenyalar que els contractes examinats responen al patró dels convenis per a la 
realització de treballs de caràcter tècnic, científic o artístic. No obstant això, en el cas de 
DIVERDRU GS2.01CP, no es tracta de cap encàrrec que hom haja fet a la Universitat, 
sinó que aquesta ha cedit a l'altra part els drets de prioritat d'una patent sobre una 
invenció realitzada per un equip de la UMH, i que està en fase de tramitació. En aquest 
mateix contracte, la percepció de la Universitat consisteix en un percentatge dels 
beneficis que es puguen obtenir amb la patent, raó per la qual el preu no està determinat 
amb caràcter previ. 

Mereix ser destacada la peculiaritat de l'expedient CSICBIO1.00P4, en què la validesa 
d'allò que s'hi ha convingut queda condicionada a la futura i incerta concessió d'una 
subvenció de l'Administració General de l'Estat. Aquest conveni fou subscrit el 16 de 
maig de 2000, i s'hi estimava que la subvenció que s'havia de percebre -en el cas que fos 
atorgada, seria de 65.510 euros. Per resolució de 7 de novembre de 2001, el director 
general d'Investigació del Ministeri de Ciència i Tecnologia acorda concedir l'ajuda, 
però per un import de 60.101 euros, inferior al previst, i no hi ha dades en l'expedient 
sobre si el contracte CSICBIO1.00P4 es considera invàlid, ni sobre si s'ha arribat a un 
altre acord de cara al repartiment de les quantitats que ha de finançar cada una de les 
parts. 

Llevat de l'expedient AYELCHEDIOGENES 1.00X, en els altres expedients no consta 
l'existència de cap informe jurídic emés per l'assessoria jurídica de la Universitat; la 
qual cosa, a pesar de no ser preceptiva, resultaria convenient. 

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 documentació que 
acredita l'adopció dels corresponents acords de la dita Comissió. Cal destacar que, en el 
conveni INSTOFTAL1.98I, l'aprovació de la Comissió Gestora, el 21 de maig de 1998, 
és posterior a la formalització del contracte, que s'havia produït el 30 d'abril de 1998. 
També figura en els expedients la preceptiva conformitat del departament encarregat 
d'executar els contractes i, en alguns casos, la del Vicerectorat d'Investigació. A més a 
més, els responsables dels treballs de caràcter científic o tècnic, llevat d'alguna 
excepció, formalitzen el propi contracte, la qual cosa els implica en la seua execució. 
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Pel que fa a la subscripció, i segons l'apartat 2 del mateix precepte, per part de la 
Universitat els contractes estan signat per un òrgan competent, el rector-president o algú 
en qui haja delegat la firma. També pel que fa als contractistes s'observa que apareix 
acreditada la representació de la persona que signa; tret del cas de CARDION1.01I, on 
no es reflecteix que la persona que signa en nom de l'empresa contractant compte amb 
poder bastant. En aquest mateix conveni, tampoc no es coneix la identitat de qui signa 
en representació de la Universitat, ni consta la data de subscripció; encara que hi haja un 
annex datat el 2 de maig de 2001, on a més es precisa que, en el cas de divergència dels 
dos texts en què sembla haver-se formalitzat el negoci jurídic, prevaldran les clàusules 
del que s'ha estés en anglés. 

D'altra banda, entre la documentació examinada no figuren dades suficients sobre el 
control dels ingressos i les despeses derivats dels contractes. Només figura en la majoria 
d'expedients un document sense subscriure ni datar, en el qual consta la distribució de 
quantitats del corresponent projecte d'investigació, tant per anualitats com per 
conceptes. 

Pel que fa a l'execució de les accions objecte dels contractes, s'ha d'assenyalar que en 
cap dels examinats no hi ha dades que permeten conéixer si les han realitzades, ni si se 
n'ha pagat la contraprestació, o si hi hagut algun tipus d'incidència en aqueix sentit. No 
obstant això, de les dates de subscripció i de la duració dels contractes, es desprén que 
en alguns dels contractes pot no haver començar l'execució i no existir cap document o 
acta de recepció. 

Hem d'assenyalar que en l'expedient CARDION1.01I -la data de signatura del qual ja 
hem assenyalat que no hi consta, encara que podria ser la de 2 de maig de 2001-, es 
comprova que el termini d'execució havia començat el primer de març de 2001, data que 
en qualsevol cas és anterior a l'autorització del contracte per part de la Comissió 
Gestora, la qual es va produir el 20 de març de 2001. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau efectuar les 
recomanacions que assenyalem tot seguit: 

a) La confecció del pressupost ha de ser rigorosa, perquè es tracta d'un instrument 
de planificació que exigeix que les dotacions dels ingressos i les despeses 
reflectisquen les previsions que, com a màxim, hom preveu realitzar en 
l'exercici, així com els ingressos que hom estima que s'hi obtindran durant 
l'exercici pressupostari. La Universitat ha d'analitzar les causes de les reiterades 
desviacions en l'execució dels seus pressuposts, i adoptar les mesures necessàries 
per a corregir-les. 

b) La Universitat ha de canviar el sistema relatiu als avançaments de convenis 
d'investigació (vegeu els apartats 3.1.4.3 i 3.1.5). 

c) Les conciliacions bancàries, les ha de signar la persona que les revisa. 

 

 

 




