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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Com a qüestió prèvia cal assenyalar que en la introducció del volum VII que, recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes, 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, així com la legislació que, fonamentalment, s’ha considerat en la 
revisió del principi de legalitat, sense perjudici de recollir en l’informe de fiscalització 
de cada universitat aquelles qüestions que afecten específicament una universitat. 

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 Politècnica de València (d’ara endavant Universitat 
o UPV), estan formats a 31 de desembre de 2001 pel balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial i l’estat de la liquidació del pressupost. Aquests comptes, que 
s’adjunten com annex íntegrament amb l’informe d’auditoria emès per la IGGV van ser 
aprovats pel Consell Social en data 10 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 indicar també que la fiscalització ha estat condicionada per les limitacions que es 
detallen en els paràgrafs de l’apartat 2.1. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els 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, 
segons la normativa relacionada en la introducció del volum VII que, recull els informes 
de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la revisió s’ha 
tingut en compte la següent norma que és aplicable específicament a la UPV: 

- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 145/1985, de 20 de setembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat 
de manifest els fets següents que afecten de forma significativa l’adequació dels 
comptes als principis comptables aplicables: 

a) La Universitat no ha registrat en el pressupost de despeses, obligacions que 
estaven meritades a 31 de desembre de 2001, de les quals 1.033.843 euros 
corresponen a despeses corrents i 1.426.442 euros a despeses d’inversió. (Vegeu 
els apartats 3.1.3.2 i 3.1.3.4). 

b) Com a conseqüència del que hem indicat en l’apartat anterior, el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria derivats de la liquidació del pressupost, 
s’han obtingut sense considerar els fets que es descriuen en el citat apartat 
(vegeu també l’apartat 3.1.6). 

c) El resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2001 es troba sobrevalorat en 
1.488.653 euros (vegeu l’apartat 3.3.1). 

d) Figura sense comptabilitzar un aval prestat per la Universitat de 210.102 euros. 
(vegeu l’apartat 3.3.1). 

Tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interès observats en el curs de la fiscalització 
efectuada. 

a) L’estat de modificacions de crèdit figura solament confeccionat orgànicament i 
no recull la classificació econòmica, cosa que ha comportat una limitació de la 
comprovació que s’ha de realitzar (Vegeu apartat 3.1.2). 

b) El grau d’execució del pressupost de despeses es xifra en un 74,5%. Aquest grau 
d’execució es deu al baix nivell de realització del capítol VI, “Inversions reals”. 
El grau de compliment ha sigut del 95,4% (Vegeu l’apartat 3.1.3). 

c) El grau d’execució del pressupost d’ingressos es xifra en un 94,5% i el de 
compliment en un 83,1%. (Vegeu l’apartat 3.1.4). 

2.2. Revisió del compliment de legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2 s’han detectat a 
la Universitat, durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics que s’assenyalen tot seguit: 

a) Com en l’exercici anterior, la delegació de competències entre els distints òrgans 
de la Universitat per a l’aprovació de modificacions pressupostàries no ha sigut 
publicada. (Vegeu l’apartat 3.1.2). 
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b) En alguns pagaments per justificar no s’ha complit el termini de 3 mesos en el 
qual ha d’efectuar-se la justificació (Vegeu l’apartat 3.1.3.2). 

c) Segons l’informe d’auditoria de la IGGV l’endeutament de la Universitat 
excedeix en 3.503.901 euros al fixat en l’acord de 18 de desembre de 2000 per a 
la consecució de l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament (Vegeu 
l’apartat 3.3.1). 

d) No es té constatació que la Generalitat Valenciana haja autoritzat que la UPV 
prestés un aval de 210.102 euros (Vegeu apartat 3.3.1). 

També indiquem a continuació d’altres aspectes d’interès observats en el curs de la 
fiscalització: 

- La revisió dels expedients de contractació i els convenis d’investigació ha posat 
de manifest que la gestió ha sigut realitzada, en general, d’acord amb la 
normativa aplicable, sense perjudici que les observacions contingudes en els 
apartats 4.1 i 4.2. 

- La Universitat continua sense assignar a una unitat administrativa les funcions 
de fiscalització. (Vegeu l’apartat 4.1.1). 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de la liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost per a l’exercici de 2001 ha sigut aprovada pel Consell 
Social el 10 de juny de 2002 i tramesa la Conselleria de Cultura i Educació el 25 de 
juny de 2002, quan hauria d’haver-se tramés abans del 30 d’abril de 2002, tal com 
determina l’article 15.6 de la Llei 10/2001, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2001, va ser aprovat pel Consell Social el 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, per la qual cosa no va ser aplicat el que disposa l’article 15 
referent a l’informe preceptiu que ha d’emetre la Conselleria de Cultura i Educació 
abans de l’aprovació del pressupost. El pressupost va augmentar un 20,5% respecte al 
de l’exercici anterior en passar de 170.625.040 euros a 205.550.179 euros, tal com 
detallem en el quadre 1, en euros. 

De l’anàlisi comparativa entre el pressupost per a l’exercici 2001 i el de l’exercici 
anterior destaca el següent: 

- En l’estat d’ingressos els increments dels capítols IV, “Transferències corrents”, 
VII, “Transferències de capital” i la disminució del capítol IX, “Passius 
financers”. 

-  En l’estat de despeses són rellevants els increments que tenen lloc en el capítol I, 
“Despeses de personal”, de 15.117.925 euros, un 20,0%, a causa que en 
l’exercici de 2001 s’han dotat les places vacants de personal docent i 
investigador, a més d’incloure el concepte de complement de productivitat 
aprovat pel Consell Social; i en el capítol VI, “Inversions reals”, que augmenten 
en 15.734.443 euros, cosa que representa un 25,1% en relació al pressupost de 
l’exercici anterior. 
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Pressupost inicial 
Capítols 

2001 2000 

Variació pressupost  

01/00 

III Taxes i altres ingressos 39.812.286 37.022.346 2.789.940 7,5% 

IV Transferències corrents 124.760.166 98.756.013 26.004.153 26,3% 

V Ingressos patrimonials 390.658 300.506 90.152 30,0% 

VII Transferències de capital 18.349.621 10.097.003 8.252.618 81,7% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 22.237.448 24.449.172 (2.211.724) (9,0%) 

Total ingressos 205.550.179 170.625.040 34.925.139 20,5% 

I Despeses de personal 90.891.199 75.773.274 15.117.925 20,0% 

II Despeses de funcionament 23.967.251 21.788.576 2.178.675 10,0% 

III Despeses financeres 7.945.621 7.363.318 582.303 7,9% 

IV Transferències corrents 4.385.579 3.073.786 1.311.793 42,7% 

VI Inversions reals 78.360.529 62.626.086 15.734.443 25,1% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total despeses 205.550.179 170.625.040 34.925.139 20,5% 

Quadre 1 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 
En el quadre 2 es recullen en euros les modificacions pressupostàries netes que van 
pujar a 69.405.827 euros, cosa que representa un creixement del 33,8% en relació al 
pressupost inicial. Són significatives les variacions positives produïdes en el capítol 
VIII, “Actius financers” d’ingressos. En l’estat de despeses és rellevant l’augment del 
capítol VI, “Inversions reals”. 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Variació pres. 

defin./inicial 

Taxes i altres ingressos 39.812.286 2.356.160 42.168.446 5,9% 

Transferències corrents 124.760.166 3.719.117 128.479.283 3,0% 

Ingressos patrimonials 390.658 687.912 1.078.570 176,1% 

Transferències de capital 18.349.621 1.404.908 19.754.529 7,7% 

Actius financers 0 61.237.730 61.237.730 - 

Passius financers 22.237.448 0 22.237.448 0,0% 

Total ingressos 205.550.179 69.405.827 274.956.006 33,8% 

Despeses de personal 90.891.199 2.124.043 93.015.242 2,3% 

Despeses de funcionament 23.967.251 3.280.348 27.247.599 13,7% 

Despeses financeres 7.945.621 0 7.945.621 0,0% 

Transferències corrents 4.385.579 191.554 4.577.133 4,4% 

Inversions reals 78.360.529 63.735.675 142.096.204 81,3% 

Transferències de capital 0 74.207 74.207 - 

Total despeses 205.550.179 69.405.827 274.956.006 33,8% 

Quadre 2 

Cal destacar que l’estat de modificacions pressupostàries 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 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 de 
funcionament del pressupost que permet al rector aprovar aquestes modificacions. Com 
en exercicis anteriors, 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. 

3.1.3 Execució de l‘estat de despeses 

El quadre 3 reflecteix, en euros, l’execució del pressupost de despeses. El grau 
d’execució ha sigut del 74,5% principalment per raó del nivell d’execució del capítol 
VI, “Inversions reals”. El grau de compliment ha sigut del 95,4%.  
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DESPESES Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
líquids 

Obligacions 
pds. Pagam. 

Grau 
d’execució 

Grau de 
complim. 

I Despeses de personal 93.015.242 93.015.242 90.209.266 2.805.976 100,0% 97,0% 

II Despeses de funcionam. 27.247.599 25.789.658 23.722.236 2.067.422 94,6% 92,0% 

III Despeses financeres 7.945.621 7.482.468 7.329.787 152.681 94,2% 98,0% 

IV Transferències corrents 4.577.133 3.457.989 3.454.702 3.287 75,5% 99,9% 

VI Inversions reals 142.096.204 75.061.688 70.722.549 4.339.139 52,8% 94,2% 

VII Transferències de capital 74.207 74.207 74.207 0 100,0% 100,0% 

Total 274.956.006 204.881.252 195.512.747 9.368.505 74,5% 95,4% 

Quadre 3 

 

 

3.1.3.1 Despeses de personal 

Dins de les despeses corrents destaca el capítol I, “Despeses de personal”, amb unes 
obligacions reconegudes de 93.015.242 euros, cosa que representa  un grau d’execució 
del 100,0%. Els pagaments líquids han pujat a 90.209.266 euros, el que comporta una 
grau de compliment del 97,0%. 
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L’increment de les obligacions reconegudes per sous i salaris respecte de l’exercici 
anterior és del 20,3%, tal com es mostra en els quadres 4 i 5, i ve explicat pels motius 
següents. 

- Un augment de les retribucions íntegres d’un 2%. 

- Un increment net de la plantilla de la Universitat d’un 12,9% fonamentalment a 
causa de l’increment de personal funcionari com a conseqüència de l’aplicació 
en l’exercici de 2001 del pla de promoció i estabilitat del professorat universitari 
aprovat el 15 de desembre de 2000. 

 
Concepte 2001 2000 Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris 82.337.673 68.470.803 13.866.870 20,3% 

Cotitzacions socials 10.677.569 8.765.611 1.911.958 21,8% 

Total 93.015.242 77.236.414 15.778.828 20,4% 

Quadre 4 
 

 
Concepte 2001 2000 Increment  

absolut 
Increment 

relatiu 

113 Funcionaris 65.929.369 51.323.122 14.606.247 28,5% 

114 Laboral fix 3.697.078 5.722.639 (2.025.561) (35,4%) 

115/116 Laboral temporal i d’altre personal 12.711.226 11.425.042 1.286.184 11,3% 

Total  82.337.673 68.470.803 13.866.870 20,3% 

Quadre 5 

Els quadres 6 i 7 recullen les variacions del personal de la UPV per diferents categories 
a 31 de desembre de 2001 i 2000: 
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PERSONAL Total a 
31-12-01 

Total a 
31-12-00 

Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Personal docent i d’investigació     

Funcionari 2.107 1.613 494 30,6% 

Catedràtic d’universitat 351 239 112 46,9% 

Catedràtic d’escola universitària 102 65 37 56,9% 

Professor titular d’universitat 590 415 175 42,2% 

Professor titular d’escola universitària 1.062 889 173 19,5% 

D’altres: Mestres de taller 2 5 (3) (60,0%) 

Contractat 651 774 (123) (15,9%) 

Professor emèrit 21 21 0 0,0% 

Professor associat 534 647 (113) (17,5%) 

Ajudant 82 98 (16) (16,3%) 

Visitant 14 8 6 75,0% 

Total P.D.I. 2.758 2.387 371 15,5% 

Personal d’administració i serveis     

Funcionari 1.130 851 279 32,8% 

Laboral 42 242 (200) (82,6%) 

Total P.A.S. 1.172 1.093 79 7,2% 

TOTAL PERSONAL 3.930 3.480 450 12,9% 

Quadre 6  
 

PERSONAL Total a  

31-12-01 

Total a 

31-12-00 

Variació 
absoluta 01/00 

Variació relativa 
01/00 

Funcionaris docents 2.107 1.613 494 30,6% 

Contractats docents 651 774 (123) (15,9%) 

Funcionari no docent 1.130 851 279 32,8% 

Laborables no docent 42 242 (200) (82,6%) 

Total 3.930 3.480 450 12,9% 

Quadre 7 

Les remuneracions derivades dels convenis o programes d’investigació s’imputen 
pressupostàriament en el capítol VI, “Inversions reals”, i en el subsistema econòmic i 
patrimonial a l’epígraf “Despeses de personal”, del compte de resultats. Per aquest 
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concepte s’han reconegut obligacions per un import de 15.631.550 euros en l’exercici 
de 2001. 

3.1.3.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II, “Despeses de funcionament”, va pujar a 27.247.599 
euros, i es van reconèixer obligacions per un import de 25.789.658 euros, que 
representen un grau d’execució del 94,6%. Els pagaments líquids han pujat a 
23.722.236 euros, que representa un grau de compliment del 92,0%. 

El quadre 8 recull, en euros i per conceptes pressupostaris, les obligacions reconegudes 
en el capítol II, “Despeses de funcionament”, durant els exercicis de 2001 i 2000. 

 

Concepte 2001 2000 Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Tributs 612.077 152.254 459.823 302,0% 

Arrendament de béns 774.458 244.504 529.954 216,7% 

Reparació i conservació de béns 1.843.557 1.848.845 (5.288) (0,3%) 

Subministraments 3.837.126 3.176.529 660.597 20,8% 

Transports i comunicacions 1.606.536 1.307.093 299.443 22,9% 

Treballs realitz. per altres empreses 8.149.075 6.156.425 1.992.650 32,4% 

Primes d’assegurances 319.720 493.221 (173.501) (35,2%) 

Material d’oficina 3.428.425 3.051.477 376.948 12,4% 

Despeses diverses 3.212.872 2.310.471 902.401 39,1% 

Dietes, locomoció i trasllats 1.481.988 1.278.978 203.010 15,9% 

D’altres indemnitzacions 523.824 525.092 (1.268) (0,2%) 

Total 25.789.658 20.544.889 5.244.769 25,5% 

Quadre 8 

Les obligacions reconegudes del capítol II augmentaren un 25,5% en relació a les de 
l’exercici 2000, enfront de l’increment del 10,2% experimentat en l’exercici de 2000 
respecte a 1999. 

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 40 caixes fixes i dels 
denominats avançaments de fons per justificar corresponents a 3 habilitats d’un total de 
79, 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 s’incorporen al 
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pressupost de l’exercici següent. L’import d’aquestes despeses, que són 
imputades de forma incorrecta, és difícil d’estimar atès 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’ha detectat un pagament per justificar  l’import del qual puja 
a 781 euros, que provenen de l’exercici de 1998 i que a la data de juny de 2002 
està pendent de justificar, així com d’altres pagaments per justificar de 4.892 i 
3.005 euros que provenen de pagaments efectuats entre gener i octubre de 2001, 
sense que en juliol de 2002 s’hagen justificat. 

En l’informe d’auditoria corresponent als comptes de 2001 de la IGGV, s’assenyala que 
s’han detectat obligacions contretes i no registrades per un import de 370.260 euros, que 
corresponen a despeses corrents en béns i serveis, cosa que comporta que el resultat 
pressupostari està sobrevalorat en aquesta quantitat. També assenyalem que amb data 
23 d’abril de 2002, la Universitat ha abonats rebuts corresponents a l’impost sobre béns 
immobles referents als exercicis 1999 a 2001 per un import de 663.583 euros, que no 
estaven registrats en el pressupost de despeses a 31 de desembre de 2001. 

Pel que fa a la revisió dels documents comptables, s’han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec del capítol II, per un import de 551.579 euros, cosa que implica un 
2,1% del total de les despeses d’aquest capítol, sense que s’hi hagen detectat 
deficiències significatives. 

3.1.3.3 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III “Despeses financeres”, va pujar a 7.945.621 euros, i 
s’han reconegut obligacions per un import de 7.482.468 euros, cosa que representa un 
grau d’execució del 94,2%. Els pagaments líquids són de 7.329.787 euros, cosa que 
implica un grau de compliment del 98,0%. 

La composició a 31 de desembre de 2001, en euros, és la següent: 
 

Concepte Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos d’obligacions  i bons 6.073.888 6.073.888 

Interessos de préstecs i avançaments  1.353.353 1.253.693 

Interessos de demora 55.227 2.206 

Total 7.482.468 7.329.787 

Quadre 9 

3.1.3.4 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 142.096.204 euros, havent-se reconegut 
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obligacions per import de 75.061.688 euros, cosa que implica un grau d’execució del 
52,8%. Els pagaments líquids s’han elevat a 70.722.549 euros, amb un grau de 
compliment del 94,2%. 

En el quadre 10 figura el detall de les obligacions reconegudes del capítol VI, 
“Inversions reals”, en euros: 
 

Concepte 2001 2000 Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Terrenys i béns naturals 941.347 1.888.013 (946.666) (50,1%) 
Edificis i d’altres construccions 23.179.029 20.118.075 3.060.954 15,2% 
Mobiliari i estris 2.292.392 2.977.306 (684.914) (23,0%) 
Equips per al procés d’informació 3.170.898 3.488.076 (317.178) (9,1%) 
Béns destinats a l’ús públic 10.673.122 8.794.682 1.878.440 21,4% 
D’altre immobilitzat mat. i immaterial 1.414.452 1.643.005 (228.553) (13,9%) 
Investigació, estudis i proj. en curs 33.390.448 27.031.613 6.358.835 23,5% 

Total 75.061.688 65.940.770 9.120.918 13,8% 

Quadre 10 

Pel que fa al I pla de finançament destaca la resolució de 29 de març de 2001, de la 
Direcció General d’Ensenyaments Universitaris, que va autoritzar la reprogramació dels 
projectes d’inversió de l’anualitat de 2001, per un import d’1.106.343 euros. 

Quant al II pla d’inversions cal referir-se a la resolució de 30 de març de 2001 de la 
Direcció General d’Ensenyaments Universitaris, per la qual s’autoritza la reprogramació 
per a l’exercici de 2001 per un import màxim de 3.458.680 euros, corresponent al 
primer avançament, i de 20.080.494 euros corresponent al segon. Posteriorment, el 9 de 
juliol de 2001, per resolució, la Direcció General d’Ensenyaments Universitaris 
autoritza la reprogramació per a l’exercici de 2001 del segon avançament del II pla de 
finançament pel mateix import. 

En data 26 de juliol de 2001, el Govern Valencià acorda aprovar noves inversions 
d’infraestructura i equipament perquè les execute la Universitat per un import total 
màxim de 22.237.448 euros. Aquesta inversió juntament amb la que s’aprova en l’acord 
del Govern Valencià de 23 de març de 1999, de 27.045.545 euros i l’acord de 22 de 
desembre de 2000, de 22.123.256 euros, constitueixen la inversió total que correspon a 
aquesta Universitat en el II pla d’inversions. 

El detall de les anualitats de l’exercici de 2001 corresponents als dos plans d’inversions 
subscrits per la UPV amb la Generalitat Valenciana, és el següent en euros: 
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Projecte  I Pla de 

finançament  
II Pla de 

finançament  
Total 

Condiciona. i seguretat complex politècnic 1975 0 31.124.806 31.124.806 

Edificis i serveis en fase V 0 2.319.047 2.319.047 

Reposició i manteniment 45.683 0 45.683 

Edificis ETS II i BBAA 0 0 0 

Alcoi, Oriola, Gandia 1.060.660 0 1.060.660 

Projectes i assistències tècniques 0 12.332.768 12.332.768 

Total 1.106.343 45.776.621 46.882.964 

Quadre 11 

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

a)  Primer pla d’inversions: 
 

ANUALITAT INVERSIÓ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL REALITZADA 

11.587.513       11.587.513 11.587.513 
 27.322.010      27.322.010 27.322.010 
  25.657.206     25.657.206 25.657.206 
   13.132.114    13.132.114 13.132.114 
   16.611.974   16.611.974 16.611.974 
     3.749.835  3.749.835 3.749.835 
      1.106.343 1.106.343 1.106.343 

11.587.513 27.322.010 25.657.206 13.132.114 16.611.974 3.749.835 1.106.343 99.166.995 99.166.995 
 

AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT TOTAL 
AUTORITZAT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
4.339.307 7.248.206      11.587.513 

 14.075.703 13.246.307     27.322.010 
  15.956.871 9.700.335    25.657.206 
   9.291.647 3.840.467   13.132.114 
    12.272.667 4.339.307  16.611.974 
     3.083.192 666.643 3.749.835 
      1.106.343 1.106.343 

4.339.307 21.323.909 29.203.178 18.991.982 16.113.134 7.422.499 1.772.986 99.166.995 

Quadre 12 
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Com es comprova en el quadre anterior, respecte al I pla d’inversions, la Universitat ha 
justificat, durant l’exercici de 2001, un import d’1.106.343 euros, que ha sigut aprovat 
per la Direcció General d’Ensenyaments Universitaris de la Generalitat Valenciana. 

b) Segon pla d’inversions: 

 

ANUALITAT INVERSIÓ 

1999 2000 2001 TOTAL REALITZADA 

10.251.704   10.251.704 10.251.704 

 15.377.923  15.377.923 15.377.923 

  45.776.621 45.776.621 19.821.613 

10.251.704 15.377.923 45.776.621 71.406.248 45.451.240 

 

AUTORITZACIONS DISPOSICIONS DE PÒLISSES 
DE CRÈDIT 

1999 2000 2001 2002 

TOTAL 
AUTORITZAT 

8.087.940 2.163.764   10.251.704 

 9.452.352 5.925.571  15.377.923 

  16.275.732 3.545.881 19.821.613 

8.087.940 11.616.116 22.201.303 3.545.881 45.451.240 

Quadre 13 

Respecte al II pla d’inversions, la Universitat, durant l’exercici de 2001, ha justificat un 
import de 19.821.613 euros, del qual la Direcció General d’Ensenyaments Universitaris 
de la Generalitat Valenciana, n’ha autoritzat disposicions de crèdit, a 31 de desembre de 
2001, un total de 16.275.732 euros i 3.545.881 euros en l’exercici 2002. 

D’altra banda, en l’article 68, “Inversions i investigació, estudis i projectes en curs”, es 
recullen obligacions reconegudes per un import de 33.390.447 euros. 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 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 14, en euros: 
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Concepte Import 

Despeses de personal 15.657.495 

Treballs, subministram. i serveis exteriors 13.752.401 

Tributs 1.136 

Addicions a l’immobilitzat 3.526.408 

Despeses financeres 5.734 

Transferències corrents 447.273 

Total 33.390.447 

Quadre 14 

Per acabar cal dir que l’informe d’auditoria corresponent als comptes de 2001 de la 
IGGV, s’assenyala que s’han detectat obligacions contretes i no registrades per import 
d’1.426.442 euros que corresponen a obres executades en 2001 que no figuren 
comptabilitzades, cosa que representa que el resultat pressupostari està sobrevalorat en 
aqueixa quantitat. 

Pel que fa a la revisió de documents comptables, s’han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec al capítol VI, per un import total de 6.711.598 euros, cosa que 
representa un 8,9% del total de despeses d’aquest capítol, sense que s’hi hagen detectat 
deficiències significatives. 

3.1.4 Execució de l’estat d’ingressos 

En el quadre 15 es mostra l’execució del pressupost d’ingressos per capítols en euros. 
La previsió definitiva del pressupost d’ingressos es va elevar a 213.718.276 euros i els 
drets reconeguts a 202.027.521 euros, les dues quantitats sense incloure el romanent de 
tresoreria. El grau d’execució del pressupost d’ingressos ha sigut del 94,5% i el de 
compliment del 83,1%. 
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INGRESSOS Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets pen. 
cobram. 

Grau 
d’execu. 

Grau de 
complim. 

III Taxes i d’altres ingressos 42.168.446 43.586.359 37.990.095 5.596.264 103,4% 87,2% 

IV Transferències corrents 128.479.283 130.339.975 105.012.393 25.327.582 101,4% 80,6% 

V Ingressos patrimonials 1.078.570 2.031.397 1.774.224 257.173 188,3% 87,3% 

VII Transferències de capital 19.754.529 11.589.028 8.600.639 2.988.389 58,7% 74,2% 

IX Passius financers 22.237.448 14.480.762 14.480.762 0 65,1% 100,0% 

EXERCICI CORRENT  213.718.276 202.027.521 167.858.113 34.169.408 94,5% 83,1% 

Romanent de Tresoreria 61.237.730      

TOTAL 274.956.006      

Quadre 15 
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3.1.4.1 Taxes i d’altres ingressos 

Els drets reconeguts en el capítol III, “Taxes i d’altres ingressos” pugen a 43.586.359 
euros i representen el 21,6% dels drets reconeguts en l’estat d’ingressos. El grau 
d’execució d’aquest capítol ha sigut del 103,4% i el de compliment del 87,2%. 

En el quadre 16 es mostra, en euros, el detall comparatiu per conceptes dels drets 
reconeguts d’aquest capítol dels exercicis de 2000 i 2001. 
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2001 2000 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 
01/00 

Taxes acadèmiques 18.556.074 42,6% 17.667.761 43,6% 5,0% 

Compensació per beques 6.999.267 16,1% 6.863.895 16,9% 2,0% 

Prestació de serveis 15.657.874 35,9% 14.074.219 34,7% 11,3% 

D’altres ingressos propis 2.373.144 5,4% 1.951.402 4,8% 21,6% 

Total 43.586.359 100,0% 40.557.277 100,0% 7,5% 

Quadre 16 

En el quadre 17 es recull l’evolució del nombre d’alumnes matriculats en la Universitat. 

 
 Alumnes Variació 

Curs 99/00 35.477 - 

Curs 00/01 35.822 1,0% 

Curs 01/02 36.862 2,9% 

Quadre 17 

En la revisió efectuada s’ha detectat que una subvenció del Consell Superior d’Esports 
de 38.934 euros, s’ha imputat incorrectament al capítol III, quan hauria d’haver-se 
comptabilitzat en el capítol IV, “Transferències corrents”. 

3.1.4.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, “Transferències corrents”, es xifren en 
130.339.975 euros. El grau d’execució ha sigut del 101,4%. La recaptació líquida del 
capítol és de 105.012.393 euros, i el grau de compliment del 80,6%. 

El detall de l’evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 2000 i 
2001, es mostra en el quadre 18, en euros: 

 
2001 2000 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 
01/00 

De comunitats autònomes 127.381.961 97,7% 103.531.481 97,6% 23,0% 

D’administració central 1.723.318 1,3% 1.391.836 1,3% 23,8% 

D’altres 1.234.696 1,0% 1.136.532 1,1% 8,6% 

Total 130.339.975 100,0% 106.059.849 100,0% 22,9% 

Quadre 18 
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En el quadre 19 es mostra tant el desglossament de la subvenció global amb els nous 
conceptes sorgits arran de l’acord del Govern Valencià de 15 de juny de 1999 que 
aprova el programa plurianual de finançament del sistema públic valencià (PPF), en 
euros: 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 90.388.771 

- Subvenció objectius bàsics  9.410.659 

- Increment subvenció corrent  17.425.547 

TOTAL SUBVENCIÓ GLOBAL 117.224.977 

- Transferència corrent per a cobrir interessos deute 7.233.517 

- D’altres transferències 2.923.467 

TOTAL D’ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 10.156.984 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 127.381.961 

Quadre 19 

En el quadre següent es presenta un resum comparatiu del calendari real de cobraments 
de la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis 1999, 2000 i 2001, 
agrupats per trimestres i expressats en euros: 

 

SUBVENCIÓ 

GLOBAL 

1999 2000 2001 

 Import % s/total Import % s/total Import % s/total 
Exercici corrent:       
1r. trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 
2n. trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 
3r. trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 
4t. trimestre 30.056.615 36,1% 22.441.792 23,8% 26.247.154 22,3% 

Total exercici corrent 81.803.756 98,5% 83.474.572 88,3% 94.038.724 80,2% 
Exercici seguent:       
1r. trimestre 0 0,0% 11.064.200 11,7% 10.287.278 8,8% 
2n. trimestre 1.274.146 1,5% 0 0,0% 8.508.967 7,2% 

Total exercici següent 1.274.146 1,5% 11.064.200 11,7% 18.796.245 16,0% 

Pen. cobram. a final 2n. trim. 0 0,0% 0 0,0% 4.390.008 3,8% 

Total 83.077.902 100,0% 94.538.772 100,0% 117.224.977 100,0% 

Quadre 20 
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3.1.4.3 Transferències de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, “Transferències de capital” va pujar a 19.754.529 
euros i els drets reconeguts a 11.589.028 euros, cosa que comporta un grau d’execució 
baix, del 58,7%, a causa de la reduïda realització que presenten les subvencions 
relacionades amb els fons Feder. El grau de compliment ha sigut del 74,2%. 

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

 
2001 2000 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

Variació 
01/00 

De l’Administració de l’Estat 4.970.869 42,9% 4.956.607 39,2% 0,3% 
D’orga. autònoms administratius 1.143.558 9,9% 231.792 1,8% 393,4% 
D’ens territorials 2.593.986 22,4% 4.370.686 34,6% (40,7%) 
D’altres ens públics 305.453 2,6% 64.699 0,5% 372,1% 
D’empreses públiques 111.169 1,0% 326.031 2,6% (65,9%) 
D’empreses privades 291.142 2,5% 328.093 2,6% (11,3%) 
De l’exterior 2.172.851 18,7% 2.357.109 18,7% (7,8%) 

Total 11.589.028 100,0% 12.635.017 100,0% (8,3%) 

Quadre 21 

La comptabilitat de les “Transferències de capital”, s’ha realitzat segons els criteris del 
Pla General de Comptabilitat Pública. 

3.1.4.4 Passius financers 
La previsió definitiva del capítol IX, “Passius financers” s’eleva a 22.237.448 euros, i 
s’han reconegut drets per un import de 14.480.762 euros, la qual cosa representa un 
grau d’execució del 65,1%. De l’import de drets reconeguts s’han ingressat 14.480.762 
euros, que generen un grau de compliment del 100,0%. 

La totalitat dels drets reconeguts corresponen a disposicions de la pòlissa de crèdit 
lligada al compte operatiu. Aquest compte de crèdit es reposa quan rep el finançament 
procedent del BEI i que a 31 de desembre de 2001, estava pendent de reposar. 

3.1.5 Pressuposts tancats 
En el quadre 28 es mostren en euros els saldos de drets i obligacions pendents de la 
Universitat a 31 de desembre de 2000, així com els cobraments, pagaments i variacions 
produïdes o ajusts efectuats durant 2001, i els saldos pendents a 31 de desembre de 
2001. 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes  Situació en 2001 

2000 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

38.340.708 (765.137) 37.575.571 33.755.875 3.819.696 

 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes  Situació en 2001 

2000 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

16.852.872 0 16.852.872 16.811.354 41.518 

Quadre 22 

A 31 de desembre de 2000 figuraven com a drets reconeguts pendents de cobrament 
d’exercicis tancats 38.340.708 euros, dels quals se n’han anul.lat 765.137 euros i cobrat 
33.755.875 euros. Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2001 hi havien 
1.284.255 euros que corresponien a una part de l’anualitat de l’exercici de 2000, de la 
subvenció concedida per la Generalitat Valenciana a la Universitat pel conveni 
d’equilibri pressupostari. Aquest import es cobra el 16 d’abril de 2002. 

A 31 de desembre de 2000 figuren com a obligacions pendents de pagament d’exercicis 
tancats 16.852.872 euros, dels qual se n’han pagat 16.811.354. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 
Tal com s’observa en el quadre 23, el dèficit pressupostari sense ajusts a 31 de 
desembre de 2001 de l’exercici, ha pujat a 2.853.731 euros, i el superàvit acumulat a la 
mateixa data a 57.618.862 euros. 
 

Concepte Exercici 2001 Exercici 2000 

(A) Drets reconeguts de l’exercici (caps. I a IX) 202.027.521 190.760.316 

(B) Obligacions reconegudes de l’exercici (caps. I a IX) 204.881.252 189.592.562 

C) (A-B) Superàvit o dèficit liquidació pressupost (2.853.731) 1.167.754 

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

E) Anul.lació drets pressuposts tancats (caps. I a IX) 765.137 2.223.354 

F) (D-E) Superàvit o dèficit per operacions d’exercicis anteriors (765.137) (2.223.354) 

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

H) (C+F+G) Superàvit o dèficit de l’exercici (3.618.868) (1.055.600) 

 I ) Superàvit acumulat a 31-12-2000 61.237.730 62.293.330 

J ) (H+I) Superàvit acumulat a 31-12-2001 57.618.862 61.237.730 

Quadre 23 
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En el quadre 24 es mostra l’estat de romanent de tresoreria calculat per la Universitat. 

 

Concepte Import Import 
A) Total drets reconeguts 202.027.521  
B) Total obligacions reconegudes 204.881.252  
C) (A-B) Romanent pressupostari (2.853.731) (2.853.731) 
D) Anul.lació obligacions pressuposts tancats 0  
E) Anul.lació drets pressuposts tancats 765.137  
F) (D-E) Romanent per operacions d’exercicis anteriors (765.137) (765.137) 
G) Romanent per anul.lació saldos  creditors i deut. extrapressup.  0 
H) (C+F+G) Romanent de Tresoreria de l’exercici  (3.618.868) 
 I ) Romanent de Tresoreria anterior  61.237.730 
J ) (H+I) Romanent de Tresoreria  57.618.862 

Quadre 24 

El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, així calculats, no inclouen l’efecte 
que es produiria si s’hagueren comptabilitzat adientment els fets que es recullen en els 
apartats 3.1.3.2 i 3.1.3.4 d’aquest informe. 

La conciliació entre el resultat pressupostari amb l’economicopatrimonial es mostra tot 
seguit en euros: 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 30.232.374 
RESULTAT PRESSUPOSTARI (3.618.868) 
DIFERÈNCIA 33.851.242 

 CONCILIACIÓ  

A)   FACTORS POSITIUS 62.692.347 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO 
ECONÓMICOPATRIMONIALS 44.742.617 

 Addicions de l’immobilitzat material i immaterial 44.742.617 

   

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIM. NO PRESSUPOSTARIS 17.949.730 

 Variació existències (12.856) 

 Periodificacions exercicis 00/01 i 01/02 (3.152.994) 

 Provisió morosos 137.259 

 Deute Generalitat 20.978.321 

   

B)   FACTORS NEGATIUS 28.841.105 

 INGRESSOS PRESSUPOST. NO ECONOMICOPATRIMONIAL. 14.480.762 

 Prétec BSCH 14.480.762 

   

 DESPESES ECONOMICOPATRIM. NO PRESSUPOSTÀRIES 14.360.343 

 Dotacions per a amortització de l’immobilitzat 16.036.698 

 Periodificacions exercicis 00/01 (2.414.085) 

 Provisions 737.730 

DIFERÈNCIA ( A – B ) 33.851.242 

Quadre 25 

3.2 Operacions no pressupostàries 

En el quadre 26 s’observa la composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 
31 de desembre de 2001, en euros: 
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DEUTORS 31/12/01 

Deutors IVA repercutit 881.763 

Deutors per distints conceptes  125.305 

Deutors prov. fons per justificar 13.312 

Dipòsits constituïts a curt termini 3.053 

Total 1.023.433 

 

CREDITORS 31/12/01 

H.P. per retencions practicades 2.981.477 

Ingressos pendents d’aplicació Centre de Transferència i Tecnologia 1.672.310 

Creditors per divises pendent aplicació 379.016 

Seguretat Social 594.870 

Cobraments pendents d’aplicació 3.414 

Ingressos pendents d’aplicació Centre de Formació de Postgrau 156.966 

Partides pendents de regularitzar compte habilitació 4.472 

Hisenda Pública, creditor per IVA 117.955 

Creditors IVA suportat 5.313 

Total 5.915.793 

Quadre 26 

3.2.1 Deutors per operacions no pressupostàries 

El compte més rellevant és “Deutors IVA repercutit”, per un import de 881.763 euros i 
que corresponen a l’IVA repercutit en la facturació de la Universitat pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2001. 

3.2.2 Creditors per operacions no pressupostàries 

Els comptes més rellevants són “HP per retencions practicades” i “Ingressos pendents 
d’aplicació C.T.T.” 

“HP per retencions practicades” correspon a les retencions pel IRPF del mes de 
desembre de 2001, que s’han ingressat en el Tresor Públic en el mes de gener de 2002. 

En el compte “Ingressos pendents d’aplicació C.T.T.” es recullen els ingressos rebuts 
per convenis d’investigació, l’origen dels quals es desconeix al tancament de l’exercici, 
i s’imputen als comptes d’ingressos adients una vegada identificats els convenis a què 
corresponen. 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2001 

- 96 - 

3.3 Balanç i compte de resultats 

En els quadres  27 i 28 es recullen, respectivament, el balanç de situació i el compte de 
resultat economicopatrimonial de la Universitat, a 31 de desembre de 2001. 

3.3.1 Comentaris generals al balanç i el compte de resultats 

a) Deutors 

Dins de “Deutors no pressupostaris”, figura un import de 152.606.175 euros 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 per 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. 

b) Deutes amb entitats de crèdit i d’altres deutes 

En aquest primer epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2001, es reflecteix 
l’import del nominal de dos préstecs sol.licitats per la Universitat al Banc Europeu 
d’Inversions, un de 8.414.169 euros per fer front als imports pendents del I pla 
d’inversions i 27.276,700 euros per finançar el II pla d’inversions en infraestructures. 
La resta , que puja a 14.480.762 euros, correspon al saldo disposat en l’exercici 2001 de 
la pòlissa de crèdit amb el Banc de Santander Central Hispano per fer front a les 
inversions del II pla d’inversions. 

En l’epígraf, “D’altres deutes”, s’inclou el préstec obtingut del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia de 14.097.394 euros per a finançar la Ciutat Politècnica de la Innovació, de 
la Universitat Politècnica de València. 

En l’informe d’auditoria corresponent als comptes de 2001 de la IGGV, s’assenyala que 
“a fi d’aconseguir l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament de la 
Universitat en l’any 2002, el 18 de desembre de 2000 es va signar el conveni de 
col.laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat Valenciana i les 
universitats de la Comunitat Valenciana per tal d’assolir l’equilibri pressupostari i la 
contenció de l’endeutament a les universitats. El deute no comercial a la UPV i el 
dèficit no financer de l’exercici corrent, d’acord amb els estats pressupostaris liquidats a 
31 de desembre de 2000 i 2001, pugen a 166.883.031 i 17.333.189 euros, la qual cosa 
representa un excés en l’endeutament de 3.503.901 euros sobre l’escenari previst del dit 
conveni. No obstant això, la Universitat considera haver complit el citat conveni, en no 
computar com a endeutament l’ajuda a parcs científics i tecnològics concedida pel 
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Ministeri de Ciència i Tecnologia a finals de l’exercici de 2000 per un import de 
14.097.394 euros”. 

c) Resultat economicopatrimonial 

Segons l’informe d’auditoria de la IGGV, el resultat economicopatrimonial de l’exercici 
de 2001, es troba sobrevalorat en 1.033.843 euros: 

- 370.260 euros per no comptabilitzar factures de despeses corresponents a 
despeses corrents en béns i serveis percebuts en l’exercici de 2001. 

- 663.583 euros corresponents a l’IBI referents als exercicis 1999 a 2001 que 
s’han registrat en l’exercici de 2002. 

La Universitat no ha considerat com a “Cobrament anticipat”, 454.810 euros per beques 
Erasmus curs 2001/2002. Aquest import ha sigut imputat a ingressos i com a 
conseqüència sobrevalorat el resultat economicopatrimonial. 

b) Avals 

En el compte 057, “Avalistes” de la comptabilitat financera de la Universitat no figura 
comptabilitzat un aval de 210.102 euros, prestat per la Universitat a una empresa 
privada amb venciment el 23 d’abril de 2002 i que a finals de juliol de 2002, no s’havia 
cancel.lat. No es té constatació que la Generalitat Valenciana haja autoritzat aquesta 
operació de crèdit tal com exigia l’article 54 de la LRU. 

A 31 de desembre de 2001, el balanç es mostra tot seguit en euros: 
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ACTIU Import PASSIU Import 

A) IMMOBILITZAT 314.385.633  FONS PROPIS 351.053.838 

    
II.- Immobilitzacions immaterials 1.665.477 I.- Patrimoni 320.821.463 

Aplicacions informàtiques 2.565.853 Patrimoni 320.184.889 
Drets sobre béns en régim d’arrend. financ. 0 Patrimoni rebut en cessió 636.574 
Amortitzacions (900.376)   

  IV.- Resultats de l’exercici 30.232.375 
    

III.- Immobilitzacions materials 312.685.694  IºDIFER. DER. DE COMPR. FINANC. 0 
Terrenys i construccions 260.147.121   
Instal.lacions tècniques i maquinària 14.314.636  PROVIS. PER A RISCS I DESPESES 3.982.396 
Utillatge i mobiliari 26.175.910   
D’altre immobilitzat 120.443.156  CREDITORS A LLARG TERMINI 163.436.022 
Amortitzacions (108.395.129)   

  I.- Emis. i oblig. i d’altres valors negoc 99.166.997 
V.- Inversions financeres permanents 34.462 Obligacions i bons 99.166.997 

Cartera de valors a llarg termini 34.462   
Compromís financ. reemb. obligacions 0   

  II.- D’altres deutes a llarg termini 64.269.025 
 . 0 Deutes amb entitats de crèdit 50.171.631 

  D’altres deutes 14.097.394 
 ACTIU CIRCULANT 225.454.774   

   CREDITORS A CURT TERMINI 21.368.151 
I.- Existències 897.185   

  I.- Emis. i oblig i d’altres valors negoc.  252.990 
II.- Deutors 190.622.390 Interes. obligacions i d’altres valors 252.990 

Deutors pressupostaris 37.989.098   
Deutors no pressupostaris 153.746.757     
Administracions públiques 0 II.- Deutes amb entitats de crèdit 1.017.195 
D’altres deutors 0 Deutes per interessos 1.017.195 
Provisions (1.113.465)     

  III.- Creditors 16.091.535 
III.- Inversions financeres temporals 3.053 Creditors pressupostaris 9.410.023 

Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 3.053 Creditors no pressupostaris 1.154.514 
  Administracions públiques 3.694.301 

IV.- Tresoreria 33.932.146 D’altres creditors 1.832.697 
Comptes operatius 33.932.146 Fiances i dipò. constituïts a curt ter. 0 
Interessos a curt termini de bancs 0   

  IV.- Ajusts per periodificació 4.006.431 
     

Total actiu 539.840.407 Total passiu 539.840.407 

Quadre 27 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2001, es mostra tot seguit en euros: 

 

DEURE Import HAVER Import 

DESPESES 178.394.222 INGRESSOS 208.626.597 

    

1. Reducció exist. pressu.term. i en curs  12.862 1. Vendes i prestacions de serveis 41.388.434 

  Vendes 1.117.191 
2. Despeses de funcionament  172.772.481 Prestacions de serveis 40.271.243 

Despeses de personal 109.530.664   
Dotacions per a amortitz. immobilitzat 16.464.636 2. D’altres ingressos de gestió ordinària 3.206.676 
Variació de provisions de tràfic (103.614) Reintegraments 671.409 
D’altres despeses de gestió 38.888.398 D’altres ingressos de gestió 965.177 
Despeses financeres i assimilables 7.992.397 D’altres interes. i ingressos assimilats 1.570.090 

     
3. Transferències i subvencions 3.979.469 3. Transferències i subvencions 162.592.676 

Transferències corrents 3.905.262 Transferències corrents 130.075.691 
Transferències de capital 74.207 Transferències de capital 32.516.985 

     
4. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.629.410 4. Beneficis i ingressos extraordinaris 1.438.811 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat 27.100 Ingressos i beneficis d’altres exercicis 1.438.811 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.602.310   

    

ESTALVI 30.232.375 ESTALVI NEGATIU -- 

Quadre 28 

3.3.2 Tresoreria 

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

a) Divuit comptes operatius integrats en la comptabilitat de la Universitat. Aquests 
comptes estan centralitzats en el departament de comptabilitat i recullen tots els 
moviment de tresoreria, pressupostaris i extrapressupostaris. 

b) Vint comptes restringits d’ingressos 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. 
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c) Quaranta comptes usats per la UPV com a “Caixa fixa”. 

d) 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 29 recull, en euros, el resum de moviments de tresoreria, cobraments i 
pagaments, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries durant l’any 
2001 (incloent els exercicis tancats). 

 

Concepte Saldo a 
01/01/01 

Cobraments Pagaments Saldo a 
31/12/01 

Pressupostari 11.463.577 201.613.994 212.324.096 753.475 

Extrapressupostari 2.430.878 38.598.752 36.137.271 4.892.359 

Total 13.894.455 240.212.746 248.461.367 5.645.834 

Quadre 29 

Amb una periodicitat mensual, la Universitat efectua conciliacions bancàries, 
certificacions de confirmació de saldo trameses a la Universitat per les entitats. A 31 de 
desembre de 2001, existeixen partides conciliatòries corresponents a pagaments 
comptabilitzats per la Universitat i no efectuats pels respectius bancs per un import 
global de 2.216.280 euros. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D’INVESTIGACIÓ 

El quadre 30 mostra, d’acord amb la informació facilitada el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l’exercici desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d’adjudicació. També es recull l’abast de la revisió realitzada. 

 

Total Revisats Tipus de contractes i de licitació 

En euros Nombre 
d’expedients 

En euros Nombre 
d’expedients 

         

Concurs 3.485.065 49,9% 7 31,8% 1.197.745 34,4% 1 14,3% 

Proc. negociat 3.502.296 50,1% 15 68,2% 1.597.382 45,6% 4 26,7% 
OBRES 

Total 6.987.361 100,0% 22 100,0% 2.795.127 40,0% 5 22,7% 

         

Concurs 2.173.855 48,1% 21 34,4% 408.730 18,8% 1 4,8% 

Proc. negociat 2.347.661 51,9% 40 65,6% 640.198 27,3% 2 5,0% 
SUBMINISTRA-

MENTS 

Total 4.521.516 100,0% 61 100,0% 1.048.928 23,2% 3 4,9% 

         

Concurs 2.155.049 81,7% 6 40,0% 1.262.444 58,6% 1 16,7% 

Proc. negociat 481.345 18,3% 9 60,0% 212.818 44,2% 2 22,2% 

D’ALTRES 

CONTRACTES 

Total 2.636.394 100,0% 15 100,0% 1.475.262 56,0% 3 20,0% 

          

TOTAL GENERAL 14.145.271 100,0% 98 100,0% 5.319.317 37,6% 11 11,2% 

Quadre 30 

 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2001 

- 102 - 

4.1 Fiscalització de contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 

Tipus de contractes i licitació Expt. Detall Import 
adjudicació 

Concurs 20/01/O Reforma Interior EUIT Agrícola 1.197.745 

PN 5/01/O Obres complementàries construcció nou edifici i 
urbanització Facultat de Belles Arts 

480.563 

PN 11/01/O Condicionament urbanització vial N-Q-D 353.209 

PN 18/01/O Adequació d’espais per a Centre de Prevenció i Salut 681.031 

OBRES 

PN 22/01/O Ampliació plantes baixes ETSI Agrònoms i industrials 
(fase demolició) 

82.579 

Total (euros) 2.795.127 

Concurs 47/01/S Adquisició de bases de dades 2002 408.730 

PN 24/01/S Adquisició embarcació de vela 138.233 

SUBMINISTRA-
MENTS 

PN 63/01/S Adquisició equipament de fabricació i test per a Centre 
Microfotònica 

501.965 

Total (euros) 1.048.928 

Concurs 4/01/C Serveis de vigilants de seguretat 1.262.444 

PN 6/01/C Manteniment llicència Hominis 25.561 

D’ALTRES 
CONTRACTES 

PN 9/01/C Assistència tècnica obres d’ampliació i reforma Palau de 
la Música 

187.257 

Total (euros) 1.475.262 

Quadre 31 

La revisió efectuada 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: 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

La tramitació dels expedients 11/01/O, 18/01/O i 22/01/O, és declarada d’urgència pel 
Rector. En el cas del 18/01 es justifica la urgència pel fet que va a enderrocar-se l’actual 
edifici on es troba el Gabinet Mèdic, per la qual cosa cal adequar espais ràpidament per 
al Centre de Prevenció i Salut. Es considera que les circumstàncies al.legades haurien de 
ser conegudes amb certa antelació, i no hauria hagut la necessitat d’accelerar la 
contractació, tal com preveu l’article 71 de la LCAP per a la tramitació d’urgència. 

Tret de l’expedient 11/01/O, en el qual trobem solament una memòria tècnica, en els 
altres consta l’aprovació del projecte d’obres, la seua supervisió per part de la 
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corresponent unitat tècnica de la Universitat i l’acta de replanteig previ. En tots els 
casos existeix el certificat de disponibilitat dels terrenys. 

Els plecs de condicions administratives són informats prèviament per l’Assessoria 
Jurídica de la Universitat. Tant els plecs de les clàusules administratives particulars com 
els de les prescripcions tècniques són aprovats per l’òrgan de contractació. 

El certificat d’existència de crèdit i el corresponent document comptable “A”, figuren 
en tots els expedients. No obstant això, en no existir una unitat de control intern en la 
Universitat, no hi ha un informe fiscal. 

En tots els casos el Rector aprova la despesa. 

En alguns expedients hi ha informes o documentació justificativa emesa per alguna 
unitat sobre la necessitat d’escometre la contractació, si bé la seua finalitat directa ve a 
ser l’obtenció de la declaració d’urgència. En tots els casos existeixen informes o 
propostes de contractació previs a l’ordre d’inici que apareixen subscrits directament pel 
vicegerent. Estimem que seria desitjable que ho fes un servei o unitat més específic i, 
per tant, més pròximes a les necessitats concretes de la contractació. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el Rector, amb la qual cosa s’acompleixen les previsions quant els 
estatuts de la Universitat. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, tres han sigut objecte de concurs (20/01/O, 47/01/S i 
04/01/C), i estimem que el procediment escollit ha sigut el correcte. 

Els vuit expedients restants han sigut objecte de procediment negociat sense publicitat. 
Els contractes d’obres 18/01 i 22/01 utilitzen aquest procediment basant-se en l’article 
141, c) de la LCAP, que es refereix a una imperiosa urgència resultant d’esdeveniments 
imprevisibles per a l’òrgan de contractació. Com s’ha comentat en l’apartat 4.1.1 
entenem que la necessitat de la contractació era previsible i s’hauria d’haver usat la 
fórmula del concurs. 

En l’expedient 09/01/C, de consultoria tècnica i assistència, s’estableix una exempció 
licitatòria, basada en l’article 210, b) de la LCAP a favor d’una empresa determinada, 
pel fet que ja havia intervingut en un projecte anterior i era coneixedora de les 
instal.lacions sobre les que incideix el contracte, a més de perquè incloïa com a tècnic 
participant a qui havia col.laborat amb l’autor del projecte. Aquestes raons són 
insuficients per a eludir la publicitat, ja que el citat precepte es refereix com a 
excepcional al fet que sols puga encomanar-se l’objecte del contracte a un únic 
empresari per raons tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció dels drets 
exclusius. En aquest cas no es dedueix que no existiren uns altres possibles empresaris 
que pogueren efectuar l’objecte del contracte. 
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Per acabar, cal fer referència als contractes de subministraments 24/01/S i 63/01/S, 
també adjudicats pel procediment negociat sense publicitat. Per a gastar aquesta forma 
de selecció, en els dos casos es basen en l’article 182, c) de la LCAP, referit al cas que 
sols puga encomanar-se el subministrament a un únic proveïdor per la singularitat 
tècnica o artística de l’objecte o per raons relacionades amb la protecció de drets 
exclusius. En el 24/01 el subministrament és d’una embarcació, i en el 63/01 es tracta 
d’un equipament de fabricació i test, i els dos caos consisteixen a adquirir béns usats. 

En el supòsit de l’adquisició de l’embarcació de vela usada hi ha un informe tècnic de 
l’àrea corresponent pel qual es motiva la necessitat del subministrament. Si bé reconeix 
que distints models pogueren servir per a cobrir l’objectiu, l’informe en tria un en 
concret i proposa l’adquisició d’una embarcació usada per ser més econòmica que una 
de nova, i assenyala que, després de l’exploració del mercat, se n’ha trobat una que 
resulta idònia, que està posada a la venda per una empresa determinada. Per tot això i 
atenent l’exploració del mercat realitzada, es decreta l’excepció licitatòria a favor de 
l’empresa propietària de l’embarcació i disposa el procediment negociat sense 
publicitat. Sense entrar a qüestionar la necessitat de la contractació, considerem que el 
procediment utilitzat no és l’adient. Una vegada elaborat el plec de condicions tècniques 
amb les característiques del bé que s’ha d’adquirir, caldria haver utilitzat un sistema 
basat en els principis de publicitat i concurrència, ja que cap suposar l’existència 
raonable d’una pluralitat de possibles proveïdors, sobretot quan el mateix informe tècnic 
reconeix que són diverses les embarcacions que podrien servir per als fins de la 
Universitat. 

En el supòsit d’adquisició d’equipament de fabricació i test per al Centre de 
Microfotònica, el corresponent departament de la Universitat elabora el plec de 
condicions tècniques i la sol.licitud d’exempció licitatòria, que després l’aprova el 
Rector. El departament argumenta que l’equipament de segona mà que es proposa 
contractar pertany a una empresa que va a cessar la seua activitat i tancar-ne les 
instal.lacions en pocs dies, havent oferit a la Universitat el lot d’equips a un preu molt 
competitiu. A més a més, el personal destinat a manejar els béns els coneix 
perfectament, ja que han vingut usant-los fins el seu desmantellament per part de 
l’empresa venedora, amb la qual col.laboren en un projecte d’investigació. El 4 de 
desembre de 2001, en la mateixa data de l’informe i plec citats, s’autoritza la tramitació 
de l’expedient pel procediment negociat sense publicitat, aprova els plecs (en les 
clàusules de prescripcions administratives es diu que el procediment serà negociat però 
“amb” publicitat, ordena l’inici de l’expedient i, sempre en documents independents per 
a cada tràmit, aprova el dit expedient i la despesa. En la resolució per la qual s’autoritza 
la tramitació i s’admet l’excepció licitatòria s’assenyala que l’empresa proveïdora ja ha 
tancat la seua activitat, per la qual cosa és difícil trobar un interlocutor, motiu pel qual 
s’autoritza l’excepció licitatòria, s’exceptua la presentació de garanties i l’acreditació de 
la solvència, i s’accepta l’oferta de l’empresa. Cal destacar que en el plec de condicions 
i en la seua caràtula annexa, en la qual figuren les especificacions concretes del 
subministrament i que, al contrari dels altres expedients, no apareix signada, no 
s’inclouen les fiances ni el termini de garantia dels béns subministrats, però sí que 
s’exigeix en el plec la solvència tècnica, l’acreditació de la personalitat i, si escau, la 
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representació de l’adjudicatari, el qual es trobarà al corrent de les seues obligacions 
fiscals i amb la Seguretat Social, i les altres exigides en la normativa vigent. 
L’esmentada empresa, que després resulta ser l’adjudicatària per resolució del Rector, 
no acredita cap dels requisits ni subscriu el contracte preceptiu. Tanmateix, entre la 
documentació consta una carta d’acceptació de la dita empresa, de 29 d’octubre de 
2001, és a dir, anterior en més d’un mes a la realització de tots els tràmits de 
l’expedient, en la qual es diu que s’accepta l”oferta de compra” de la Universitat, però 
que no es prestarà suport tècnic dels equips per acabar les seues activitats a Espanya. 

Per tot el que hem dit sobre l’expedient 63/01/S, entenem que encara que hi haja raons 
d’oportunitat econòmica que pogueren fer atractiva la contractació d’un 
subministrament determinat, aquesta ha de respondre a una necessitat prèvia, tal i com 
estableix l’article 67.1 de la LCAP, cosa que no apareix justificat entre la documentació 
examinada. Constatada la necessitat de l’adquisició per part de l’Administració, aquesta 
en tramitarà el corresponent procediment per a la selecció de l’adjudicatari. Aquest 
haurà d’acreditar els requisits de solvència i de capacitat que estableix la normativa de 
contractes, cosa que no passa en aquest cas, ja que sembla que l’empresa ja no es troba a 
Espanya. Després haurà de subscriure un contracte en el qual, entre altres drets i 
obligacions, figure que expressament es sotmet als plecs de condicions que regeixen la 
contractació, la qual cosa tampoc no es fa en aquest procediment.  Per tant, entenem que 
la Universitat adjudica un contracte sense tenir les garanties suficients, ni tan sols les de 
manteniment tècnic dels equips. En qualsevol cas, si se n’havia fet publicitat i 
concurrència i sempre que s’acredités prèviament la necessitat del subministrament, 
s’hauria contractat amb una empresa capaç i solvent a un preu just. Per acabar, val 
indicar que el 14 de gener de 2002, s’emet una denominada acta de recepció en la qual 
s’indica que l’equipament està en un magatzem a Madrid (ciutat en la qual tenia el seu 
domicili l’adjudicatari), però no concreta si els béns es troben en estat de ser rebuts, tal i 
com preceptua el plec de condicions administratives, 

Dels tres expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, en dos (20/01/O i 
47/01/S) el factor preu apareix ponderat amb un 30% de la valoració total. En el 
20/01/O, d’altra banda, s’inclou també com a criteri “el coneixement tècnic del 
projecte”, concepte que, com a mínim, es presta a confusió. Ara bé, en els tres casos 
resulta adjudicatària l’oferta més econòmica o l’única d’entre les presentades que ajusta 
la seua proposta al que estableixen els plecs. 

No hi ha observacions per fer en aquest apartat. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat, en què no resulta preceptiva la seua existència, hi ha una mesa de 
contractació que està prevista en el plec de clàusules administratives. Si bé els plecs 
remeten a una resolució posterior la designació nominativa dels seus membres, tal 
nomenament no figura en els expedients, encara que es tracta d’un òrgan col.legiat 
designat per a tots els procediments de contractació, la composició del qual és correcta. 
No obstant això, es nota a faltar la presència d’un membre amb funcions de control 
intern, ja que la Universitat no compta amb cap unitat que faça aquesta tasca. En cap 
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dels procediments negociats s’observa que la mesa o alguns dels seus membres entaulen 
cap negociació amb els licitadors i s’admeten de pla les seues ofertes. 

La fase d’adjudicació s’efectua amb correcció i existeix una proposta prèvia per part de 
la mesa de contractació, precedida, si escau, dels corresponents informes tècnics, tret els 
contractes de subministraments 63/01/S i 24/01/S, on aquestes actuacions no es 
produeixen. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Amb caràcter general, els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat 
s’acompleixen i caldria incidir en les mancances quant a la solvència tècnica i la 
capacitat per a contractar, que ja s’ha esmentat respecte els expedients 63/01/S i 
24/01/S. 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
Rector i un apoderat de l’adjudicatari, excepte del 63/01/S, que no existeix contracte, 
sinó tan sols una carta d’acceptació per part de l’adjudicatari, anterior a la iniciació del 
procediment. En tots es consigna  l’expressa submissió als plecs del contracte i consta 
que ha sigut aportada la documentació exigida i les garanties. 

4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les actes de comprovació del replanteig amb la qualificació 
de viabilitat. 

Respectes als contractes d’obres s’observa que en tres els cinc contractes seleccionats 
s’han produït o estan produint-se retards en la seua execució. 

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

a) En el pagament de les certificacions d’obra de l’execució dels contractes 
11/01/O i 18/01/O es meriten interessos de demora. 

b) En la majoria de factures de contractes de subministraments i d’altres contractes, 
no figura la data del registre d’entrada. 

4.1.6 Modificació dels contractes 

No se’n fa cap observació. 

4.1.7 Acabament dels contractes  

En els expedients hi ha comprovants pels quals es dedueix que no han hagut incidències 
respecte a l’acabament i la liquidació. 
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4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total dels expedients de convenis d’investigació de l’exercici de 2001 puja a 362, i el 
seu import total és de 20.577.687 euros. Se n’han revisat 9 per un total d’1.618.664 
euros, cosa que representa un 7,9% de l’import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 

 

Expedient Detall Import 

20010167 Processsus d’injection-combustion sur moteur dv. 91.468 

20010168 Global analysis of the EGR circuit in ADI diesel engine 106.716 

20010164 Aplication for propilene oxidation of the family of patents 337.943 

20010329 Ampliació, reforma i equip. del Palau de la Música de València 595.831 

20010528 Haploid, double haploid and tetra haploid plants 94.407 

20010464 Passos superiors prefabricats 90.152 

20010496 Estudi d’utilització conjunta aigües rius Xúquer i  Túria 96.162 

20010473 Technologies and genes in the field of plant stress tolerance 91.997 

20010607 Direcció obres infraestr. hidràulica, embassaments i xarxa de reg 113.988 

Total (euros) 1.618.664 

Quadre 32 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

Els contractes han sigut subscrits pel Rector d’acord amb el que preveu l’article 202 
dels Estatuts de la Universitat. Per part de la UPV també signa en alguns casos el 
director o persona responsable del departament corresponent. Un comentari especial 
mereix el 20010329, signat amb l’Ajuntament de València però que té com antecedent 
un altre conveni anterior, de 20 de desembre de 2000, signat pel personal tècnic de les 
dues entitats, que entenem que per si mateix no tindria validesa, però que l’adquireix en 
incorporar-se com a plec de condicions tècniques. 

Quant a la presentació de l’altra part, pel que fa als contractes atorgats amb persones 
jurídiques privades, només en dos casos (20010464 i 20010496) figura en el text del 
contracte que el representant que signa en nom de l’altra entitat té poders suficients i 
s’indica l’instrument que els va conferir. L’acreditació de poder suficient per part dels 
representants d’empreses que contracten amb la Universitat, hauria d’existir en tots els 
supòsits i, més encara tractant-se d’empreses estrangeres, tal com ocorre en diversos 
dels expedients examinats. 
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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 escassa. Els 
serveis centrals no compten amb expedients pròpiament dits, sinó amb determinada 
documentació que els departaments que intervenen els trameten i que no permet fer un 
seguiment complet del procediment seguit, des dels tràmits preparatoris fins a la total 
execució d’allò que s’hi ha convingut. No obstant això, el Centre de Transferència de 
Tecnologia (CTT) de la Universitat compta amb la fitxa del projecte en tots els casos, 
on figuren determinades dades dels contractes, si bé la fitxa no figura subscrita per cap 
funcionari en concret. El CTT compta també amb els textos dels instruments 
contractuals subscrits i d’altres documents que se’n relacionen. 

D’acord amb el que preveu l’article 210 dels Estatuts, hauria de trobar-se en els 
expedients el compromís previ, manifestat per escrit, dels membres del departament o 
institut universitari afectat per la signatura del contracte. Tanmateix, en quatre 
expedients no consta la formalització d’aquest compromís, En altres casos l’acceptació, 
almenys del signant, cal estimar que es produeix per la signatura del contracte per part 
del responsable del departament, si bé no tindria el caràcter de prèvia, sinó de 
simultània. En el 20010528, però, la conformitat del responsable consta que s’ha produït 
amb posterioritat a la mateixa signatura del contracte. 

L’article 213 dels Estatuts exigeix que “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 es troben 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 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. 

En aquest apartat cal destacar que dos dels negocis jurídics examinats, més que 
convenis i contractes d’investigació i serveis, en el sentit que a aquesta figura li donen 
els articles 202 i següents dels Estatuts de la Universitat, serien un altre tipus de 
negocis. Aquests dos instruments jurídics estan subscrits amb altres entitats públiques i, 
al nostre entendre, cap considerar-los com a convenis interadministratius de 
col.laboració, si bé és cert que la Universitat percep una contraprestació de l’altra entitat 
pública per la realització dels treballs de caràcter científic o tècnic. Això ocorre amb el 
20010329, subscrit amb l’Ajuntament de València, inscrit en l’acord marc de 
col.laboració vigent entre ambdues entitats, i amb el 20010607, concertat amb la 
Comunitat de Regants Verge de la Pau d’Agost. Segons la nostra opinió en els dos 
casos prevaldria la regulació que la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment Administratiu Comú estableix en el seu títol I per als 
convenis de col.laboració abans que les previsions dels articles 11 i 45 de la Llei 
Orgànica de Reforma Universitària, sense perjudici que es tracte de fer compatibles les 
dues lleis, encara que és evident que els dos caos tenen una naturalesa administrativa 
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més marcada, com es dedueix del simple fet que, a diferència dels altres, les parts 
pacten la seua submissió a l’ordre jurisdiccional contenciosoadministratiu. 

El 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, i tot seguit en farem referència. 

Tots, llevat del 20010464 i el 20010496, estan estesos en anglès o en francès, cosa que 
no resulta correcte a la vista de l’article 5 dels Estatuts de la Universitat, que preceptua 
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. Almenys considerem que hauria d’existir una traducció certificada dels 
instruments del contractes, sobretot quan en cap dels cinc casos a què fent referència, es 
tracta de textos tipus aprovats per institucions supranacionals i, per tant, de contingut 
conegut. Cal tenir en compte que a més d’incomplir l’esmentat article 5, la redacció dels 
documents en llengües estrangeres dificulta la comprensió per part dels òrgans amb 
competències resolutives, així com per part de les unitats que tenen encomanada la 
gestió o el control d’aquests procediments, dels quals es deriven drets i obligacions per 
a la Universitat. 

No sols figuren en anglès o francès els mateixos contractes, sinó la pràctica totalitat de 
documents que han sigut examinats, llevat de la fitxa del projecte que en du en el CTT. 
Així passa amb les condicions tècniques, plans d’investigació, correspondència i 
comunicacions entre les parts, i fins i tot documents que semblen referir-se a les 
circumstàncies de pagament. En l’expedient 20010528 cal remarcar que malgrat que 
l’altra part que intervé té una oficina a Almeria i està inscrita en el registre Mercantil 
d’aquesta ciutat, el contracte està redactat en anglès. El 20010167 i el 20010168, 
subscrits amb Peugeot Citroën estan estesos en models d’adhesió que aquesta empresa 
té establits per a concertar amb proveïdors de prestacions de serveis o de realització 
d’estudis.  

Aquests dos contractes realitzats amb Peugeot Citroën i el 20010473 queden sotmesos, 
per a el que no s’hi preveu, respectivament a la legislació francesa i anglesa. Els 
conflictes que pogueren produir-se en el primer cas els resoldrien els tribunals 
francesos, mentre que en el segon cas s’estableix un arbitratge que es celebraria a 
Brussel.les. Cal advertir els problemes addicionals i el cost afegit que per a la 
Universitat podria comportar en el cas de tenir que dirimir controvèrsies jurídiques 
davant dels òrgans jurisdiccionals o arbitrals radicats en altres països i amb la submissió 
a una legislació distinta a l’espanyola. 

Dels expedients examinats són escasses les dades sobre l’execució del que s’hi ha 
contractat, els pagaments efectuats i el repartiment del seu import. Aquestes dades 
s’obtenen bàsicament de la fitxa del projecte. Ara bé cal tenir present que per la duració 
que tenen la majoria dels contractes i la data en què han sigut signats, quasi tots es 
troben en fase d’execució. No s’ha detectat l’existència de cap problema entre les parts 
contractants derivada del compliment del que s’hi ha convingut. 
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Per a constatar 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 a la Universitat 
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. 

Dins de la normativa específica aprovada per la Universitat per la celebració dels 
contractes d’investigació, queda desdibuixat el paper que ha d’acomplir el responsable 
del control intern. 

En l’exercici del control intern, cal prestar particular atenció als següents extrems: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per a l’objectiu investigador. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

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

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

e)  Que s’efectue la liquidació dels contractes. 

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

A més de les recomanacions efectuades ja al llarg d’aquest informe, caldrà afegir les 
que assenyalem tot seguit: 

a) Com en l’exercici anterior, la Universitat ha d’atribuir a una unitat 
administrativa distinta de la gestió, la funció de fiscalització, a fi d’evitar la falta 
de segregació de funcions incompatibles. 

b) L’estat de modificacions de crèdit ha d’elaborar-se segons la classificació 
econòmica i funcional. 

c) La Universitat ha d’incrementar el control sobre els pagaments per justificar. 

 

 



 




