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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 de València (d’ara endavant Universitat o UV), 
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 28 de maig 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. 

Com en exercicis passats no han sigut objectiu de fiscalització els següents ens públics 
dependents o participats per la Universitat. 

 
Ens Forma jurídica % participació 

Centre d’idiomes de la U.V. S.L. 100,0% 

Fundació General de la U.V. Fundación 26,5% 

Fundació Universitat-Empresa de València Fundación 6,0% 

Quadre 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, 
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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’han tingut en compte les següents normes aplicables específicament a la UV: 

- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 172/1985, de 28 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, i les modificacions successives. 

- Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de 
València, aprovat per decret 30/1986, de 10 de març, 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) En el capítol IV d’ingressos, “Transferències corrents”, s’han reconegut drets per 
9.461.379 euros per una previsió de l’import pendent de rebre de la subvenció 
per objectius bàsics, sense que el dit reconeixement s’haja ajustat als principis 
comptables públics (Vegeu l’apartat 3.1.4.2). 

 Així mateix, la comptabilitat dels drets reconeguts en concepte de Fons FEDER, 
tant nacional com regional, que figuren en el capítol VII d’ingressos, 
“Transferències de capital”, tampoc no s’ajusta als principis comptables 
aplicables (Vegeu l’apartat 3.1.4.3). 

b) En el capítol IX d’ingressos, “Passius financers”, s’han reconegut drets per un 
total de 10.059.903 euros sense que s’ajustaren als principis comptables que hi 
són d’aplicació. Al seu torn, els ingressos d’aquest capítol es troben infravalorats 
en 7.683.814 euros per no haver comptabilitzat l’ingrés que comporta la 
disposició del saldo de la pòlissa de crèdit, a 31 de desembre de 2001. (Vegeu 
l’apartat 3.1.4.4). 

 Per tot això, el compte “Deutes amb entitats de crèdit”, inclòs en l’epígraf de 
creditors a curt termini del balanç, i la seua contrapartida, “Deutors per drets 
reconeguts per operacions de l’exercici corrent” de l’actiu del balanç, es troben 
sobrevalorats en 17.743.171 euros. (Vegeu l’apartat 3.3.1). 

 D’altra banda, s’haurien d’haver reconegut en aquest exercici 8.111.920 euros de 
part del tercer desemborsament del préstec del BEI que la Universitat va 
reconèixer en l’exercici anterior (Vegeu l’apartat 3.1.4.4). 

c) El resultat pressupostari, així com el romanent de tresoreria obtingut de la 
liquidació, han inclòs en el seu càlcul drets que no poden considerar-se com a 
tal, con s’assenyala en l’apartat 3.1.6. 

d) L’estat del romanent de tresoreria no distingeix entre romanent de tresoreria 
afectat i no afectat. (Vegeu l’apartat 3.1.6). 

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

a)  El grau d’execució del pressupost de despeses es xifra en un 85,0% i el de 
compliment ha sigut del 91,9%. (Vegeu l’apartat 3.1.3). 
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b) El grau d’execució del pressupost d’ingressos es xifra en un 95,1% i el de 
compliment en un 78,0%. (Vegeu l’apartat 3.1.4). 

2.2. Revisió del compliment de legalitat 

Sense perjudici de les observacions dels apartats 4.1 i 4.2, com a resultat del treball 
efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no s’han detectat a la Universitat, durant 
el període objecte de fiscalització, incompliments rellevants de la normativa aplicable a 
la gestió dels fons públics. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de la liquidació del pressupost 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2001, que va pujar a 223.941.173 euros, va ser aprovat pel 
Consell Social el 21 de desembre de 2000, per la qual cosa no va ser aplicat el que 
disposa l’article 15 de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/2000, de 29 de desembre, 
que exigeix l’informe preceptiu que ha d’emetre la Conselleria de Cultura i Educació 
abans de l’aprovació del pressupost. No s’hi té constatació que la tramesa de la 
liquidació del pressupost per a 2001 a la Conselleria de Cultura i Educació es realitzés 
dins del termini de l’article 15.6 de la citada. 

Tal com s’observa en el quadre 2, que recull en euros les variacions per capítols entre 
els pressuposts de 2000 i 2001, aquest últim va créixer un 7,5% en relació al de 
l’exercici anterior. En l’estat d’ingressos, les variacions positives més significatives 
tenen lloc en els capítols IV, “Transferències corrents” i VII, “Transferències de capital” 
i la variació negativa més rellevant es produeix en el capítol IX, “Passius financers”. 
 

Pressupost inicial 
Capítols 

2001 2000 

Variació pressupost  
01/00 

III Taxes i d’altres ingressos 37.517.375 34.453.614 3.063.761 8,9% 

IV Transferències corrents 143.512.351 130.804.274 12.708.077 9,7% 

V Ingressos patrimonials 512.146 219.207 292.939 133,6% 

VII Transferències de capital 14.496.412 5.086.131 9.410.281 185,0% 

VIII Actius financers 0 906.092 (906.092) (100,0%) 

IX Passius financers 27.902.889 36.926.184 (9.023.295) (24,4%) 

Total ingressos 223.941.173 208.395.502 15.545.671 7,5% 

I Despeses de personal 126.619.493 120.168.512 6.450.981 5,4% 

II Despeses de funcionament 23.983.100 22.531.319 1.451.781 6,4% 

III Despeses financeres 9.099.762 5.808.523 3.291.239 56,7% 

IV Transferències corrents 2.240.218 1.880.002 360.216 19,2% 

VI Inversions reals 61.767.210 58.007.146 3.760.064 6,5% 

VII Transferències de capital 231.390 0 231.390 - 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total despeses 223.941.173 208.395.502 15.545.671 7,5% 

Quadre 2 
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 
En el quadre 3 es recullen en euros les modificacions de crèdits que van pujar a 
83.448.000 euros, cosa que representa un creixement del 37,3% en relació al pressupost 
inicial. Són significatives les variacions produïdes en els capítols d’ingressos VIII, 
“Actius financers” i IX, Passius financers”. En l’estat de despeses és rellevant 
l’augment del capítol VI, “Inversions reals”. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Variació pres. 

defin./inicial 

Taxes i d’altres ingressos 37.517.375 11.768.340 49.285.715 31,4% 

Transferències corrents 143.512.351 10.031.715 153.544.066 7,0% 

Ingressos patrimonials 512.146 40.707 552.853 7,9% 

Alienació inversions reals 0 949 949 - 

Transferències de capital 14.496.412 6.215.637 20.712.049 42,9% 

Actius financers 0 31.081.702 31.081.702 - 

Passius financers 27.902.889 24.308.950 52.211.839 87,1% 

Total ingressos 223.941.173 83.448.000 307.389.173 37,3% 

Despeses de personal 126.619.493 1.806.522 128.426.015 1,4% 

Despeses de funcionament 23.983.100 14.169.455 38.152.555 59,1% 

Despeses financeres 9.099.762 546.711 9.646.473 6,0% 

Transferències corrents 2.240.218 2.468.363 4.708.581 110,2% 

Inversions reals 61.767.210 40.245.417 102.012.627 65,2% 

Transferències de capital 231.390 776.351 1.007.741 335,5% 

Actius financers 0 0 0 - 

Passius financers 0 23.435.181 23.435.181 - 

Total despeses 223.941.173 83.448.000 307.389.173 37,3% 

Quadre 3 

La Universitat durant l’exercici de 2001 ha tramitat 55 expedients de modificació 
pressupostària, i han sigut aprovats els 6 últims el 31 de desembre de 2001. 

El romanent de tresoreria utilitzat per a finançar modificacions de crèdit va excedir en 
9.012.753 euros a l’obtingut en la liquidació de l’exercici anterior, 22.068.949 euros. La 
raó d’això és que s’ha inclòs com a romanent de tresoreria, mitjançant un ajust de 
pressuposts tancats, l’ingrés de 9.015.182 euros, rebut en el 2001 de la Generalitat 
Valenciana per a cancel.lar la pòlissa de crèdit subscrita en 1998. Per tractar-se d’una 
operació de l’exercici corrent, en dictar-se l’acte de reconeixement de l’obligació i el 
pagament en l’exercici de 2001, la Universitat hauria d’haver efectuat la modificació de 
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crèdit a càrrec de majors ingressos no prevists en el pressupost del 2001, però no 
modificant el pressupost d’exercicis tancats. (Vegeu l’apartat 3.1.5). 

3.1.3 Execució de l‘estat de despeses 

El quadre 4 reflecteix, en euros, l’execució del pressupost de despeses. El grau 
d’execució ha sigut del 85,0% i el de compliment ha sigut del 91,9%.  

 
DESPESES Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
líquids 

Obligacions 
pds. Pagam. 

Grau 
d’execució 

Grau de 
complim. 

I Despeses de personal 128.426.015 128.195.377 126.317.046 1.878.331 99,8% 98,5% 

II Despeses de funcionam. 38.152.555 30.539.793 29.102.502 1.437.291 80,0% 95,3% 

III Despeses financeres 9.646.473 9.604.781 9.604.781 0 99,6% 100,0% 

IV Transferències corrents 4.708.581 3.377.808 3.181.770 196.038 71,7% 94,2% 

VI Inversions reals 102.012.627 65.441.425 47.919.987 17.521.438 64,2% 73,2% 

VII Transferències de capital 1.007.741 760.893 750.075 10.818 75,5% 98,6% 

IX Passius financers 23.435.181 23.435.181 23.435.181 0 100,0% 100,0% 

Total 307.389.173 261.355.258 240.311.342 21.043.916 85,0% 91,9% 

Quadre 4 
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3.1.3.1 Despeses de personal  

Les obligacions reconegudes en aquest capítol pujaren a 128.195.377 euros, cosa que 
representa un grau d’execució del 99,8%. El grau de compliment ha sigut del 98,5%. El 
quadre següent recull, en euros, l’evolució de les obligacions reconegudes. 

 
Concepte 2001 2000 Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris 117.071.701 110.928.293 6.143.408 5,5% 

Cotitzacions socials 10.742.292 10.667.021 75.271 0,7% 

D’altres despeses socials 380.963 0 380.963 - 

Prestac. socials a càrrec de l’ocupador 421 547 (126) (23,0%) 

Total 128.195.377 121.595.861 6.599.516 5,4% 

Quadre 5 

Tal com es mostra en el quadre anterior, les obligacions reconegudes pels sous i els 
salaris, han patit un increment del 5,5% i ve explicat pels motius següents: 

1. Un augment de les retribucions íntegres del 2,0%. 

2. Un increment net de la plantilla durant l’exercici de 2001 d’un 1,9%. 

3. Els efectes econòmics en l’exercici de 2001 derivats de la consolidació de 
l’increment de la plantilla de l’exercici anterior. 

El detall de “Sous i salaris” per conceptes pressupostaris es mostra en el quadre 6 en 
euros: 

 
Concepte 2001 2000 Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

111  Alts càrrecs 122.102 119.361 2.741 2,3% 

113  Funcionaris 101.975.118 95.317.238 6.657.880 7,0% 

114  Laboral fix 3.130.720 3.147.747 (17.027) (0,5%) 

115  Laboral temporal 2.870.326 2.247.449 622.877 27,7% 

116  Docent contractat 8.973.435 10.096.498 (1.123.063) (11,1%) 

Total 117.071.701 110.928.293 6.143.408 5,5% 

Quadre 6 

Els quadres 7 i 8 recullen les variacions de personal de la Universitat per diferents 
categories: 
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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 2.364 2.194 170 7,7% 

Catedràtic d’universitat 368 358 10 2,8% 

Catedràtic d’escola universitària 109 103 6 5,8% 

Professor titular d’universitat 1.516 1.379 137 9,9% 

Professor titular d’escola universitària 371 353 18 5,1% 

D’altres (funcionaris interins) 0 1 (1) (100,0%) 

Contractat: 773 881 (108) (12,3%) 

Professor emèrit 8 8 0 0,0% 

Professor associat 632 623 9 1,4% 

Professors visitants 1 1 0 0,0% 

Ajudant 132 249 (117) (47,0%) 

Total P.D.I. 3.137 3.075 62 2,0% 

Personal d’administració i serveis:     

Funcionari 1.378 1.336 42 3,1% 

Laboral 238 252 (14) (5,6%) 

Total P.A.S. 1.616 1.588 28 1,8% 

TOTAL PERSONAL 4.753 4.663 90 1,9% 

Quadre 7  

PERSONAL Total al  

31-12-01 

Total al  

31-12-00 

Increment 
01/00 

Funcionaris docents 2.364 2.194 7,7% 

Contractats docents 773 881 (12,3%) 

Funcionaris no docents 1.378 1.336 3,1% 

Laborables no docents 238 252 (5,6%) 

Total 4.753 4.663 1,9% 

Quadre 8 

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. A 31 de 
desembre de 2001 aquestes despeses pugen a 7.757.143 euros. 
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Les despeses del capítol I, “Despeses de personal” no superen el cost autoritzat per 
aquest capítol, fixat en l’acord de 26 de juliol de 2001 del Govern Valencià. 

3.1.3.2 D’altres despeses corrents 

En aquest epígraf cal destacar l’increment d’un 5,9% en relació amb l’exercici anterior, 
de les obligacions reconegudes en el capítol II, “Despeses de funcionament”, que van 
pujar a 30.539.793 euros. Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes 
incloses les imputades en aquest capítol, figuren en l’apartat 4.1 d’aquest informe. 

D’altra banda, les despeses financeres recullen fonamentalment els originats pels tres 
emprèstits emesos per la UV, així com les operacions de crèdit subscrites per la 
Universitat. En l’exercici fiscalitzat les obligacions reconegudes en el capítol III van 
pujar a 9.604.781 euros. 

3.1.3.3 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en aquest capítol pujaren a 
65.441.425 i 47.919.987 euros, respectivament, per la qual cosa el grau d’execució 
aconseguit ha sigut del 64,2%, mentre que el grau de compliment ha sigut del 73,2%. 

La composició i l’evolució de les obligacions reconegudes del capítol VI es mostra en 
euros en el quadre 9: 

 
Concepte 2001 2000 Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Terrenys i béns naturals 407.474 2.705.714 (2.298.240) (84,9%) 

Edificis i d’altres construccions 2.294.478 1.160.458 1.134.020 97,7% 

Maquinària, inst., utillatge i mat. transp. 190.396 140.577 49.819 35,4% 

Mobiliari i estris 2.487.340 4.091.985 (1.604.645) (39,2%) 

Equips per al procés d’informació 3.123.606 2.638.569 485.037 18,4% 

Béns destinats a l’ús públic 30.678.904 24.359.760 6.319.144 25,9% 

D’altre immobilitzat mat. i immaterial 5.310.983 1.855.487 3.455.496 186,2% 

Investigació, estudis i proj. en curs 20.948.244 18.363.101 2.585.143 14,1% 

Total 65.441.425 55.315.651 10.125.774 18,3% 

Quadre 9 

Durant l’exercici de 2000 es va concloure l’execució del I Pla d’inversions, i en 
l’exercici de 2001 està vigent el II Pla d’inversions, que preveu el finançament 
d’inversions per un import de 73.473.729 euros. 

A 31 de desembre de 2001, l’esmentat Pla es trobava desglossat en dos avançaments, el 
primer de 30.050.605 euros, segons l’acord del Consell de 2 de març de 1999 i el segon, 
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de 24.791.749 euros segons l’acord del Consell de 22 de desembre de 2000. Resta 
pendent, per tant, un últim tram de 18.631.375 euros. 

Pel que fa al primer avançament, la resolució de 30 de març de 2001 de la Direcció 
General d’Ensenyaments Universitaris autoritza la reprogramació en l’anualitat 2001, 
dels projectes d’inversió no executats en anteriors exercicis i es fixa en 10.977.835 
euros. 

Quant al segon avançament, hi ha una resolució d’idèntica data que autoritza la 
programació de l’anualitat 2001 en 24.791.749 euros, si bé la reprogramació definitiva 
per projectes s’estableix, pel mateix import, en la resolució de la Direcció General 
d’Ensenyaments Universitaris de 2 d’octubre de 2001. 

El desglossament per projectes de l’anualitat 2001, distingint entre el primer i el segon 
avançament del II Pla, és el següent en euros: 

 
II Pla Projecte 

1r. Avança. 2n. Avança. 

Total 

Campus avda. Tarongers 397.281 4.461.343 4.858.624 

Campus Blasco Ibañez 10.580.554 15.709.044 26.289.598 

Campus Burjassot/Paterna 0 4.621.362 4.621.362 

Total 10.977.835 24.791.749 35.769.584 

Quadre 10 

El desglossament de la inversió realitzada per projectes durant l’exercici de 2001, 
distingint entre el primer i el segon avançament del II Pla, s’expressa en el quadre 11, 
en euros: 

 
II Pla Projecte 

1r. Avança. 2n. Avança. 

Total 

Campus avda. Tarongers 400.665 1.486.946 1.887.611 

Campus Blasco Ibañez 10.494.464 8.150.638 18.645.102 

Campus Burjassot / Paterna 0 3.508.294 3.508.294 

Total 10.895.129 13.145.878 24.041.007 

Quadre 11 

El resum de les execucions i amortitzacions d’aquest II Pla es resum en euros, en el 
quadre 12. 
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ANUALITAT 

1999 2000 2001 TOTAL 
INVERSIÓ 

REALITZADA 

19.562.944   19.562.944 6.599.780 

 12.494.387  12.494.387 12.492.998 

  35.769.584 35.769.584 24.041.007 

19.562.944 12.494.387 35.769.584 67.826.915 43.133.785 

 

AUTORITZACIONS 

1999 2000 2001 2002 

TOTAL 
AUTORITZAT 

1.022.388 5.577.392   6.599.780 

 7.808.692 4.684.306  12.492.998 

  15.132.096 8.908.911 24.041.007 

1.022.388 13.386.084 19.816.402 8.908.911 43.133.785 

Quadre 12 

D’altra banda, l’article 68, “Inversions en investigació, estudis i projectes en curs”, 
recull obligacions reconegudes per un import de 18.363.101 euros. S’hi inclouen tant la 
despesa d’immobilitzat com la 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 actius que produiran ingressos 
certs. 

Pel que fa a la revisió dels documents comptables, s’han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec del capítol VI, per un import total de 2.916.946 euros, cosa que 
representa un 4,5% del total de despeses d’aquest capítol, sense que s’hi hagen detectat 
deficiències significatives. 

3.1.3.4 D’altres despeses de capital 

En el capítol IX, “Passius financers”, les obligacions reconegudes van pujar a 
23.435.181 euros, que es refereixen a les amortitzacions dels crèdits concertats per la 
Universitat. Tant el grau d’execució com el de compliment han sigut del 100%. 

3.1.4 Execució de l’estat d’ingressos 

El pressupost definitiu d’ingressos puja a 307.389.173 euros, i els drets reconeguts 
s’eleven a 262.637.319 euros. En el quadre 13 es mostra en euros l’execució del 
pressupost d’ingressos de l’exercici de 2001. El grau d’execució ha sigut del 95,1% i el 
de compliment del 78,0%, sense considerar el romanent de tresoreria. 
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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 49.285.715 48.216.160 40.130.546 8.085.614 97,8% 83,2% 

IV Transferències corrents 153.544.066 155.905.948 133.870.139 22.035.809 101,5% 85,9% 

V Ingressos patrimonials 552.853 821.800 806.871 14.929 148,6% 98,2% 

VI Alienació d’inversions 949 5.613 5.613 0 591,5% 100,0% 

VII Transferències de capital 20.712.049 17.193.748 9.312.953 7.880.795 83,0% 54,2% 

IX Passius financers 52.211.839 40.494.050 20.728.078 19.765.972 77,6% 51,2% 

EXERCICI CORRENT  276.307.471 262.637.319 204.854.200 57.783.119 95,1% 78,0% 

Romanent de Tresoreria 31.081.702      

TOTAL 307.389.173      

Quadre 13 
 

 

3.1.4.1 Taxes i d’altres ingressos 

La previsió definitiva del capítol III, “Taxes i d’altres ingressos”, puja a 49.285.715 
euros, i els drets reconeguts a 48.216.160 euros, cosa que comporta un grau d’execució 
del 97,8%. Els ingressos líquids s’han elevat a 40.130.546 euros, que representen un 
grau de compliment del 83,2%. 
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El quadre 14 mostra en euros l’evolució dels drets reconeguts en el capítol III en els 
anys 2001 i 2000: 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 
01/00 

Taxes acadèmiques 16.273.653 33,8% 17.506.641 43,5% (7,0%) 

Compensació per beques 8.924.242 18,5% 7.226.053 17,9% 23,5% 

Prestació de serveis 17.108.357 35,5% 11.376.582 28,3% 50,4% 

D’altres ingressos propis 5.909.908 12,2% 4.142.187 10,3% 42,7% 

Total  48.216.160 100,0% 40.251.463 100,0% 19,8% 

Quadre 14 

El quadre 15 detalla la variació d’alumnes en els últims cursos, segons les dades 
incloses en la memòria de la Universitat, que no coincideixen amb els facilitats a 
aquesta Sindicatura. 

 
 Alumnes  Variació 

Curs 99/00 61.108 - 

Curs 00/01 56.899 (6,9%) 

Curs 01/02 55.062 (3,2%) 

Quadre 15 

3.1.4.2 Transferències corrents 

Tal com recull el quadre 16, els drets reconeguts que van pujar a 155.905.948 euros 
experimenten un creixement del 9,7% en relació amb l’exercici anterior. El grau 
d’execució va ser del 101,5% i el de compliment del 85,9%. 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

01/00 

De la Generalitat Valenciana 152.844.272 98,0% 139.668.806 98,3% 9,4% 

De l’Administració Central 1.226.233 0,8% 591.348 0,4% 107,4% 

D’altres 1.835.443 1,2% 1.805.735 1,3% 1,6% 

Total 155.905.948 100,0% 142.065.889 100,0% 9,7% 

Quadre 16 
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Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana pugen a 
152.844.272 euros i el seu desglossament, en euros, és el següent: 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 107.381.144 

- Subvenció objectius bàsics 9.461.379 

- Subvenció Pla Estabilitat del professorat 2.236.877 

- Increment subvenció corrent s/ acord Govern Valencià de 30/10/01 10.698.015 

- Increment subvenció corrent s/ acord Govern Valencià de 18/12/01 9.639.014 

TOTAL SUBVENCIÓ GLOBAL  139.416.429 

- Transferència corrent per a interessos d’obligacions i bons 7.303.625 

- Transferència corrent per a interessos préstec BEI 1.411.675 

- Transferència corrent per a interessos pòlissa Cº 1.500 MP 350.613 

- Transferència corrent  Conselleria de Sanitat per a nòmines PDI 3.749.108 

- Diferència complement subvenció objectius bàsics 2000 145.745 

- Subvenció beques (diferència) 83.144 

- D’altres subvencions 383.933 

TOTAL D’ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 13.427.843 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 152.844.272 

Quadre 17 

En l’anàlisi realitzada s’ha detectat que la UV, en relació amb la subvenció per objectius 
bàsics ha reconegut una previsió de 9.461.379 euros, quan segons els principis 
comptables públics fixats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públics de 
l’Estat Espanyol, el reconeixement del dret ha d’efectuar-se en el moment en que tinga 
coneixement que la Generalitat Valenciana ha dictat l’acte de reconeixement de la 
correlativa obligació o quan perceba la subvenció. En aquest sentit, la Universitat, en 
al.legacions, assenyala que aquesta forma de comptabilitat és perquè la Generalitat 
Valenciana no li ha comunicat en l’exercici de 2001 la subvenció addicional, quan 
hauria d’haver-ho fet en el primer trimestre de 2001. 

D’altra banda, en relació amb les transferències que ha d’efectuar la Generalitat 
Valenciana per a sufragar a la Universitat els interessos generats per la pòlissa de crèdit 
sol.licitada per a finançar les despeses corrents de l’exercici de 1998, cal destacar que 
figuren reconeguts drets per un import de 885.189 euros, tots pendents de cobrament, i 
que 350.613 dels quals corresponen a l’exercici de 2001, i la resta a exercicis anteriors, 
sense que la Universitat s’hi haja ajustat als requisits establits en els principis 
comptables públics, assenyalats abans. 
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El quadre 18 recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per transferències 
corrents rebudes de la Generalitat Valenciana, corresponents a la subvenció global 
lligada al PPF dels exercicis 1999, 2000 i 2001: 

 
1999 2000 2001 SUBVENCIÓ 

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

Exercici corrent:       

1r. trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 

2n. trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 

3r. trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 

4t. trimestre 40.760.642 36,5% 27.802.808 21,9% 21.797.021 15,7% 

Total exercici corrent 110.682.389 98,9% 103.458.194 81,6% 118.079.159 84,7% 

Exercici següent:       

1r. trimestre 0 0,0% 17.227.291 13,6% 3.427.229 2,5% 

2n. trimestre 0 0,0% 0 0,0% 11.006.365 7,9% 

Pendent de cobrament 1.274.146 1,1% 6.128.959 4,8% 6.903.676 4,9% 

Total exercici següent 1.274.146 1,1% 23.356.250 18,4% 21.337.270 15,3% 

Total 111.956.535 100,0% 126.814.444 100,0% 139.416.429 100,0% 

Quadre 18 

3.1.4.3 Transferències de capital 

Tal com es reflecteix en el quadre 19, els drets reconeguts han pujat a 17.193.748 euros, 
cosa que representa un grau d’execució del 83,0%. Tanmateix, els cobraments realitzats 
s’han elevat a 9.312.953 euros, que implica un grau de compliment del 54,2%. 

L’evolució de les transferències de capital respecte a l’exercici anterior, pot veure’s en 
el quadre 19, en euros. 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

01/00 

De l’Administració de l’Estat 9.960.495 57,9% 7.246.206 57,6% 37,5% 

De la Generalitat Valenciana 6.313.934 36,7% 4.322.900 34,3% 46,1% 

D’altres 919.319 5,4% 1.016.335 8,1% (9,5%) 

Total 17.193.748 100,0% 12.585.441 100,0% 36,6% 

Quadre 19 
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Dels drets reconeguts per transferències de capital de l’Administració de l’Estat, 
l’import més significatiu correspon a l’anualitat 2001 dels fons FEDER Estat que pugen 
a 2.950.963 euros. El dit import encara es trobava pendent de cobrament a mitjans 
octubre de 2002. Per al reconeixement  d’aquests drets la Universitat ha aplicat el criteri 
de reconèixer un 70,0% de l’import de les obligacions reconegudes en els projectes 
finançats pels dits fons. Aquesta manera de comptabilitzar és inadequada, en no haver 
aplicat correctament el principi de prudència que exigeix reconèixer el dret quan s’ha 
percebut l’ingrés o s’ha tingut coneixement que l’Estat ha dictat l’acte de reconeixement 
de la seua correlativa obligació. Aquests requisits no s’han complit, per la qual cosa els 
drets reconeguts estan sobrevalorats en 2.950.963 euros. 

D’altra banda, pel que fa al reconeixement dels fons FEDER canalitzats per mitjà de la 
Generalitat Valenciana, la UV segueix un criteri similar als fons FEDER Estat, però en 
aquest cas es comptabilitza com a dret el 100% de les obligacions reconegudes. Així, 
els drets pendents de cobrament de l’anualitat 2001 per fons FEDER Generalitat 
Valenciana, que pugen a 3.231.227 euros, estan sobrevalorats en aqueix import. 

3.1.4.4 Passius financers 

Els drets reconeguts en aquest capítol pugen a 40.494.050 euros. El grau d’execució ha 
sigut del 77,6% i el de compliment del 51,2%. 

En el quadre 20 figura el detall de l’execució del capítol IX per conceptes, en euros: 

 
Concepte Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent de 
cobrament 

Disposició pòlissa crèdit compte operatiu 14.419.999 14.419.999 0 

Parcs científics i tecnològics 2.022.255 0 2.022.255 

Préstec BEI 6.308.079 6.308.079 0 

Préstec BEI (pendent de rebre) 7.216.437 0 7.216.437 

Saldo disposat pòlissa C. a 31-12-01 7.683.814 0 7.683.814 

G.V. pla inversions 2001 2.843.466 0 2.843.466 

Total 40.494.050 20.728.078 19.765.972 

Quadre 20 

Les disposicions de la pòlissa de crèdit lligada al compte operatiu, recull els 14.419.999 
euros que disposa fins el moment de rebre el finançament procedent de BEI. 

L’import comptabilitzat sota el concepte de “Parcs científics i tecnològics” correspon a 
sengles resolucions del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 28 de desembre de 2001, 
per 1.596.288 i 425.967 euros, respectivament. Mitjançant aquestes resolucions es 
concedeixen a la UV dos avançaments reemborsables, el primer dels quals destinat al 
“Desenvolupament de les línies centrals d’especialització del parc científic Burjassot- 
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Paterna”, i el segon a les “Tecnologies genòmiques i proteòniques en agroalimentació”. 
Els dos imports van ser cobrats el 13 de febrer de 2002 i les dues resolucions fixen un 
termini d’amortització de 15 anys, inclòs un període de mancança de 3 anys i un tipus 
d’interès del 0%, per això la Universitat els ha donat tractament de préstecs sense 
interès i els haja comptabilitzat en el capítol IX d’ingressos. 

El 30 d’octubre de 1997 es va signar un contracte de finançament entre el Banc Europeu 
d’Inversions (BEI) i la UV pel qual aquesta acceptava un crèdit per un import màxim 
equivalent a 51.687.041 euros. La Universitat, el 15 d’octubre de 2001, va disposar de 
14.419.999 euros d’aquest préstec. En 1998 i en 2000, la Universitat ja va ingressar en 
el compte operatiu 18.030.363  i 12.020.242 euros, respectivament, resultant un import 
total disposat a 31 de desembre de 2001 de 44.470.604 euros. 

D’altra banda en l’exercici de 2001 i referent al mateix préstec, la Universitat va 
reconèixer en el moment de rebre del BEI, 14.419.999 euros, uns drets de 6.308.079 
euros. La diferència, 8.111.920 euros, es va imputar a exercicis tancats, ja que havien 
sigut reconeguts en l’exercici anterior seguint en el dit període el criteri que expliquem 
tot seguit. 

Al tancament de l’exercici, la UV va reconèixer uns drets de 7.216.437 euros 
corresponents al finançament pendent de rebre del BEI, seguint un criteri inadequat de 
comptabilitzar-los en no ser exigible el desemborsament del capital per no haver-se 
sol.licitat prèviament les disposicions tal com exigeix el contracte de préstec. Els dits 
fons van ser disposats el 4 d’abril de 2002. 

Cal destacar també, que els drets pendents de cobrament, que pugen a 7.683.814 euros, 
derivats de la disposició de la pòlissa de crèdit no són reals,  ja que la Universitat en no 
disposar del compte de crèdit va percebre l’import disposat sense que aquesta quantitat 
estigués pendent de cobrament. Per tant, els ingressos del capítol IX “Passius 
financers”, estan infravalorats en 7.683.814 euros, mentre que els drets pendents de 
cobrament estan sobrevalorats en aquest import. 

Per acabar, cal dir que els drets reconeguts en el concepte “Generalitat Valenciana, pla 
d’inversions any 2001” per 2.843.466 euros, fa referència a l’import que queda per 
finançar per la Generalitat Valenciana al tancament de l’exercici, obtingut com a 
diferència entre les inversions realitzades i el finançament rebut fins la dita data. La 
Universitat en aquest punt no ha seguit un adequat criteri per al reconeixement de drets, 
ja que s’ha basat en el finançament pendent de rebre. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

En el quadre 21 es mostren, en euros, els saldos de drets pendents de cobrament i 
obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors: 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2001 Segons comptes 2000 

Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

51.229.887 9.015.182 60.245.069 53.678.693 6.566.376 

 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2001 Segons comptes 2000 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

22.075.331 (32.455) 22.042.876 20.854.146 1.188.730 

Quadre 21 

El més destacable dels pressuposts tancats és l’ajust de 9.015.182 euros, que tenen el 
seu origen en l’any 1998, moment en què per acord del Govern Valencià de 23 de 
desembre de 1998, la Universitat sol.licita una pòlissa de crèdit de 9.015.182 euros per 
fer front a la despesa corrent del dit exercici, de la qual el Govern Valencià assumeix el 
pagament de principal i interessos. No es va disposar d’aquesta pòlissa fins l’exercici 
següent, si bé la Universitat va reconèixer inadequadament l’import total com un dret 
pendent de cobrament del capítol IX d’ingressos, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, de 
l’exercici de 1998. 

El 12 de juny de 2001 el Govern Valencià acorda pagar a la Universitat la quantitat de 
9.015.182 euros perquè cancel.le la pòlissa sol.licitada en 1998. Aquesta operació es 
comptabilitza en pressuposts tancats mitjançant un ajust del saldo inicial dels drets 
pendents de cobrament a 1 de gener de 2001, quan per correspondre a una obligació que 
la Generalitat Valenciana reconeix i paga en 2001, caldria haver-la comptabilitzada en 
el pressupost corrent i no exercicis tancats. (Vegeu l’apartat 3.1.2). 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal i com reflecteixen els quadres 22 i 23, el resultat pressupostari de l’exercici 2001, ha 
sigut d’1.282.061 euros i el romanent de tresoreria, 32.398.645 euros. 
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Concepte Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes  

Import 

Operacions no financeres 222.143.269 237.920.077 (15.776.808) 

    

Operacions amb actius financers 0 0 0 

    

Operacions comercials 0 0 0 

    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 222.143.269 237.920.077 (15.776.808) 

    

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 40.494.050 23.435.181 17.058.869 

    

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI   1.282.061 

Quadre 22 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 65.842.403 
  

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 57.783.119 
(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 6.566.376 

(+) Deutors no pressupostaris 1.492.908 

A deduir: provisions per a insolvències 0 
  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 27.791.497 
  

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 21.043.916 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 1.188.730 

(+) Creditors per devolucions d’ingressos 0 

(+) Creditors no pressupostaris 5.558.851 
  

(+) III.- FONDS LÍQUIDS (5.652.261) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 32.398.645 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 0 

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 0 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 32.398.645 

Quadre 23 
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El resultat pressupostari així com el romanent de tresoreria obtingut han inclòs en el seu 
càlcul drets que no poden considerar-se com a tal, com es comenta en els apartats 
3.1.4.2, “Transferències corrents”, 3.1.4.3, “Transferències  de capital” i 3.1.4.4. 
“Passius financers”. 

L’estat del romanent de tresoreria que forma part dels comptes retuts per la Universitat, 
no distingeix entre romanents de tresoreria afectat i no afectat. 

3.2 Operacions no pressupostàries 

En el quadre 24 s’observen, en euros, els saldos dels comptes no pressupostaris a 31 de 
desembre de 2001. 

3.2.1 Deutors per operacions no pressupostàries 

Els saldos deutors, 1.492.908 euros, representen pagaments efectuats per la Universitat 
relacionats amb l’IVA, els avançaments de caixa fixa o un altre tipus de pagaments no 
pressupostaris. Tot seguit es comenten els aspectes més significatius de la revisió: 

a) “Comptes de caixa fixa” amb un saldo de 328.020 euros recull les despeses per 
justificar de comptes de provisió de fons, corresponents a despeses de l’exercici 
de 2001 i no comptabilitzats en el pressupost del dit exercici. En al.legacions, la 
Universitat assenyala que la caixa fixa recull els dipòsits en els comptes dels 
centres per fer front a determinades despeses. 

 En la revisió d’una mostra de caixes fixes, s’ha observat que en una figuren 
4.814 euros justificats a 31 de desembre de 2001, que no han sigut reflectits en 
comptabilitat. Per tant, el saldo de “Comptes de Caixa fixa” es troba sobrevalorat 
en el dit import. 

 Igual que en l’exercici anterior, la Unitat de Control Intern ha assenyalat que la 
generalitat dels habilitats de caixa fixa acompleixen les seues obligacions 
d’enviament de documentació justificativa. 

b) “Hisenda Pública, IVA suportat-interiors”, amb un saldo de 126.874 euros, 
recull l’IVA per deduir del mes de desembre de 2001 pendent de liquidació. La 
dita liquidació es produeix en gener de 2002 i s’observa que s’hi ha deduït IVA 
per import de 113.868 euros, per  la qual cosa el saldo del compte anterior es 
trobaria sobrevalorat en 13.006 euros. La diferència anterior es troba pendent de 
justificar per part de la Universitat. 
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DEUTORS 31/12/01 

Deutors per IVA repercutit 456.162 
Comptes de caixa fixa 328.020 
Lliuraments per compte de tercers 193.111 
Lliuraments per compte de Conselleria 162.868 
Provisió de fons per justificar 152.381 
Hisenda Pública, IVA suportat-interiors 126.874 
Lliuraments per compte de tercers. Contractació 22.863 
Lliurament a centres per a despeses  menors 19.791 
Dipòsits constituïts 12.405 
Hisenda Pública, IVA suportat -comunitari 11.533 
Bestretes a funcionaris 4.562 
Hisenda Pública, IVA suportat -importacions 1.725 
Pagaments pendents d’aplicació 613 

Total 1.492.908 

 
CREDITORS 31/12/01 

Impost Renda Persones Físiques (IRPF) 2.986.044 
Per despeses de telèfon 513.174 
Ingressos pendents d’aplicació 423.852 
Règim General de la Seguretat Social 377.622 
Drets passius 336.134 
Hisenda Pública, IVA suportat-interiors 211.688 
Dipòsits de pensions col.legis majors 150.205 
Muface 147.254 
Ingressos per compte de tercers-convenis 96.162 
D’altres comptes restringits 89.653 
Hisenda Pública, IVA suportat-comunitari 60.137 
Centralització de taxes. Comptes restringits 45.737 
Fiances rebudes a curt termini 41.818 
Ingressos CEE 36.608 
Assegurança escolar i d’altres assegurances 36.277 
Creditors per IVA suportat 29.510 
Quantitats pendents de compensar 26.102 
Ingressos Servei d’Educació Física 11.906 
D’altres ingressos-Viatge final de carrera 6.443 
Restringida certificats i d’altres taxes (144) 
Ingressos per compte de tercers (67.331) 

Total 5.558.851 

Quadre 24 
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3.2.2 Creditors per operacions no pressupostàries 

Els saldos creditors per 5.558.851 euros, representen cobraments o retencions efectuats 
per la UV que estan pendents de pagar a tercers o d’imputar definitivament al 
pressupost d’ingressos. 

Cal destacar en l’epígraf de “Despeses de telèfon” el saldo de 513.174 euros que 
correspon a l’import pendent de pagament per despeses de telèfon al tancament de 
l’exercici que, tanmateix, figura comptabilitzat en el pressupost com a pagat, cosa que 
representa que els pagaments pressupostaris estiguen sobrevalorats en aquest import. 

3.3 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 26 i 27 reflecteixen el balanç i el compte de resultat en euros. 

3.3.1 Comentaris generals al balanç i compte de resultats 

Quant el balanç i els compte de resultats, cal destacar el següent: 

- El saldo del compte “Despeses per distribuir en diversos exercicis”, que recull 
les despeses relacionades amb les tres emissions d’obligacions, ha sigut 
regularitzat en el present exercici seguint les indicacions de l’informe de l’any 
2000 de la Sindicatura de Comptes, ja que hi indicàvem que el dit saldo es 
trobava infravalorat en 173.368 euros, a causa d’un excés d’amortització. 

- Els ajusts per periodificació corresponen a la periodificació de preus acadèmics, 
d’acord amb el principi del meritatge. 

- La composició del compte “Deutes amb entitats de crèdit”, inclosa en l’epígraf 
de “Creditors a llarg termini” del balanç, presenta la composició següent, en 
euros: 

 
 Import 

Préstec BEI 51.687.041 

Saldo disposat pòlissa C.a 31-12-01 7.683.814 

G.V. Pla d’inversions 2001 2.843.466 

Préstecs Ministeri de Ciència i Tecnologia 3.861.653 

Total 66.075.974 

Quadre 25 

Tal com es comenta en l’apartat 3.1.4.4 d’aquest informe el saldo realment disposat del 
préstec BEI puja a 44.470.604 euros, per la qual cosa el compte “Deutes amb entitats de 
crèdit”, es troba sobrevalorat en 7.216.437 euros per aquest concepte, sent la 
contrapartida de l’ajust el compte de “Deutors per drets reconeguts per operacions de 
l’exercici corrent”. 



Universitat de València. Exercici de 2001 

- 56  

El saldo disposat de la pòlissa de crèdit a 31 de desembre de 2001 per 7.683.814 euros 
ha de ser eliminat d’aquest epígraf del balanç amb abonament al compte de “Deutors 
per drets reconeguts per operacions de l’exercici corrent”, per trobar-se ja reflectit el dit 
concepte en el compte “Préstecs i d’altres deutes”, dins de l’epígraf “Deutes amb 
entitats de crèdit” inclòs en “Creditors a curt termini”. 

Al seu torn, els 2.843.466 euros corresponents a l’import pendent de finançar per la 
Generalitat Valenciana, comentat en l’apartat 3.1.4.4 d’aquest informe, ha de ser 
eliminat d’aquest epígraf de “Deutes amb entitats de crèdit”, amb abonament al compte 
de “Deutors per drets reconeguts per operacions de l’exercici corrent”, per no obeir al 
concepte que recull. 

L’import consignat com a préstecs del Ministeri de Ciència i tecnologia recull dos 
avançaments reemborsables concedits a la Universitat pel dit Ministeri en l’exercici de 
2001 per 2.022.255 euros (vegeu l’apartat 3.1.4.4), així com el concedit en l’exercici de 
2000 per 1.839.398 euros. 
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El balanç a 31 de desembre de 2001, es mostra tot seguit en euros: 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

Immobilitzat 545.236.150 Fons propis 206.824.637 
    

II.- Immobilitzacions immaterials 11.397.924 I.- Patrimoni 188.626.874 
Aplicacions informàtiques 1.867.831 Patrimoni 164.580.686 
Propietat intel.lectual 1.671 Patrimoni rebut en cessió 24.046.188 
Drets s/béns en règim d’arren. finan. 11.400.214  
Amortitzacions (1.871.792)  

  IV.- Resultats de l’exercici 18.197.763 
III.- Immobilitzacions materials 365.375.284   

Terrenys i construccions 376.733.836 1r. Diferen. der. de compres financ. 168.427.482 
Instal.lacions tècniques 0   
Utillatge i mobiliari 47.616.572   
D’altre immobilitzat 97.498.606 Provisió per a riscs i despeses 1.937.296 
Amortitzacions (156.473.730)  

    
V.- Inversions financeres permanents 168.462.942  Creditors a llarg termini 197.188.507 

Cartera de valors a llarg termini 35.460  
Compromís financ. reembor. oblig. 168.427.482 I.- Emis. i obligac i d’altres valors ne. 123.956.877 

  Obligacions i bons 123.956.877 
Despeses per distribuir div. exerci. 4.955.290   

    
  II.- D’altres deutes a llarg termini 73.231.630 
  Deutes amb entitats de crèdit 66.075.974 

Actiu circulant 72.500.805 Proveïdors d’immobilitzat 7.155.656 
   

II.- Deutors 70.456.847  
Deutors pressupostaris 64.349.494 Creditors a curt termini 48.314.323 
Deutors no pressupostaris 1.339.758  
Administracions Públiques 140.132 II- Deutes amb entitats de crèdit 7.683.813 
D’altres deutors 4.660.404 Préstecs i d’altres deutes 7.683.813 
Provisons (32.941)   

  III.- Creditors 29.783.600 
III.- Inversions financeres temporals 12.405 Creditors pressupostaris 22.232.646 

Fiances i dip. constituïts a curt term. 12.405 Creditors no pressupostaris 1.873.307 
  Administracions públiques 3.782.746 

IV.- Tresoreria 2.031.553 D’altres creditors 1.853.083 
Bancs en institucions de crèdit 2.030.850 Fiances i dip. rebuts a curt termi. 41.818 
D’altres 703   

  IV.- Ajusts per periodificació 10.846.910 
Total actiu 622.692.245 Total passiu 622.692.245 

Quadre 26 
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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 214.986.573 INGRESSOS 233.184.336 

    

1. Despeses de funcionament  207.109.985 1. Ingressos de gestió ordinària 28.597.959 

Despeses de personal 136.008.474 Taxes per prestació de serveis 28.597.959 

Dotacions per a amortiz. immob. 15.129.843   

Variació provisions de tràfic 32.942 2. Vendes i prestacions de serveis 17.293.841 

D’altres despeses de gestió 46.236.576  185.484 

Despeses financ. i assimilables 9.702.150 Prestació de serveis 17.108.357 

    

  3. D’altres ingres. de gestió ordinà. 5.138.239 

  D’altres ingressos financers 736.961 

2. Transferències i subvencions 4.138.701 Reintegraments 858.089 

Transferències corrents 3.377.808 Ingressos per arrendament 84.749 

Transferències de capital 760.893 D’altres ingressos 1.739.095 

Subvencions de capital 0 Excés de provis. per risc i desp. 1.662.375 

  Provisió insolvències aplicada 56.970 

    

  4. Transferències i subvencions 173.101.048 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 3.737.887 Transferències corrents 152.844.272 

Desp. i pèrdues d’altres exerci.  0 Subvencions corrents 3.061.676 

Pèrdues procedents de l’immob. 1.800.590 Subvencions de capital 17.195.100 

Despeses extraordinàries 1.937.297   

  5. Benef. i ingressos extraordinaris 9.053.249 

  Ingres. i benef. d’altres exerci. 9.047.636 

  Ingressos extraordinaris 5.613 

    

ESTALVI 18.197.763 ESTALVI NEGATIU -- 

Quadre 27 
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La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial es 
mostra tot seguit en euros: 

 
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 18.197.763 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  (capítols 1 a 7) (15.776.808) 
DIFERÈNCIA 33.974.571 
   
 CONCILIACIÓ  

  A)  FACTORS POSITIUS 53.400.328 
   
 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS  
   
 Obligacions de l’exercici en grup 2 de la comptabilitat patrimonial 39.628.911 
 Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 2.730.338 
   
 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS  
   
 Regularització de l’ajust per periodificació de taxes acadèmiques 99/00 11.001.851 
 Ajust per periodificació de taxes acadèmiques 00/01 (10.846.910) 
 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de la matrícula 01/02 4.493.178 
 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de centres adscrits mat. 01/02 166.618 
 Venciment dret a cobrar procedent de reclassificació taxes mat. 00/01 (4.391.613) 
 Venciment dret a cobrar proced. de reclassificació taxes mat. 00/01 (150.385) 
 Benefici per modific. en menys d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors 32.455 
 Regularització provisions per a insolvències de 2000 56.970 
 Regularització provisions per a responsabilitats de 2000 1.662.375 
 Benefici per modific. en més de drets d’exercicis anteriors 9.015.182 
 Donacions 1.358 
   

  B)  FACTORS NEGATIUS 19.425.757 
   
 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES  
   
 Sanejament de despeses financeres diferides d’altres deutes 371.756 
 Sanejament de despeses de formalització de deutes (obligacions i bons) 97.370 
 Pèrdues procedents d’immobilitzat material (venda de béns i baixes) 1.800.590 
 Regulació meritació 1/6 paga extra de juny de 2001 (642.308) 
 Meritació en  desembre de 2000 de 1/6 paga extra de juny de 2002 698.268 
 Dotació a la provisió per a insolvències 32.942 
 Dotació per a amortització immobilitzat immaterial 882.442 
 Dotació per a amortizació immobilitzat material 10.445.374 
 Dotació per a amortització edificis 3.802.027 
 Provisió per a responsabilitats 1.937.296 

DIFERÈNCIA  ( A - B ) 33.974.571 

Quadre 28 
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3.3.2 Tresoreria 

Els moviments de la tresoreria de la Universitat es resum en el quadre següent: 

 
Concepte Saldo a 

1/01/01 

Cobraments Pagaments Saldo a 

31/12/01 

Pressupostari (7.085.608) 258.532.893 261.165.489 (9.718.204) 

No pressupostaris 2.522.261 64.669.822 63.126.140 4.065.943 

Total (4.563.347) 323.202.715 324.291.629 (5.652.261) 

Quadre 29 

De la gestió dels fons destaquen els aspectes següents: 

a) Hi ha setze comptes centralitzats on es realitzen ingressos i pagaments per al 
funcionament quotidià de la Universitat, i la seua remuneració és variable. 

b) La Universitat té dinou comptes restringits d’ingressos, l’única finalitat dels 
quals és la de rebre ingressos i no s’utilitzen per a fer pagaments. La seua 
remuneració és variable. 

c) Hi ha trenta-set comptes de caixa fixa i tres de fons per justificar on es realitzen 
provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent per a l’atenció 
immediata, per part dels habilitats dels distints centres de gestió, de despeses 
corrents de béns i serveis. La remuneració d’aquests comptes ha sigut variable. 

d) La UV realitza conciliacions dels seus saldos amb entitats financeres, i totes 
estan signades per la persona que les confecciona i per qui les revisa. S’ha 
sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què ha operat 
la Universitat durant l’exercici de 2001 i hem obtingut resposta de totes. S’han 
revisat les conciliacions bancàries a 31 desembre de 2001 en els casos que 
existien diferències entre els saldos comptables i bancaris, sense haver-ne 
observat cap incidència. 

e) De les dades facilitades per la Universitat, no s’han inclòs una sèrie de comptes 
que sí que figuren en els registres dels bancs. El saldo d’aquests comptes puja 
segons la informació facilitada pels bancs a 328.002 euros, S’ha comprovat que 
alguns comptes no pertanyen a la Universitat (conformen la majoria del saldo), 
d’altres són comptes autoritzats per a congressos que es liquiden quan acaben els 
congressos, per la qual cosa la Universitat no disposa del seu saldo a 31/12/01 i 
alguns corresponen a comptes de projectes d’investigació de departament. 

f) El saldo pressupostari de tresoreria es troba minorat pel saldo disposat a 31 de 
desembre de 2001 de la pòlissa de crèdit associada al compte operatiu per 
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7.683.814 euros. La dita situació restaria regularitzada si s’havien comptabilitzat 
en el pressupost els ingressos que comporten la disposició de la dita pòlissa. 
(Vegeu l’apartat 3.1.4.4). 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D’INVESTIGACIÓ 

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

 
Total Revisats Tipus de contractes i de licitació 

Euros Nombre 
d’expedients 

Euros Nombre 
d’expedients 

         

Concurs 19.460.610 50,7% 6 18,8% 11.115.683 57,1% 1 16,7% 

Proc. negociat 14.458.248 37,7% 21 65,6% 9.171.950 63,4% 4 19,0% 

D’altres 4.472.269 11,6% 5 15,6% 2.451.011 54,8% 0 - 

OBRES 

Total 38.391.127 100,0% 32 100,0% 22.738.644 59,2% 5 15,6% 

         

Concurs 7.143.137 52,7% 37 30,1% 2.874.437 40,2% 2 5,4% 

Proc. negociat 5.775.588 42,6% 78 63,4% 1.237.616 21,4% 3 3,8% 

D’altres 632.427 4,7% 8 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 

SUBMINIS-
TRAMENTS 

Total 13.551.152 100,0% 123 100,0% 4.112.053 30,3% 5 4,1% 

         

Concurs 768.622 22,3% 9 15,0% 384.269 50,0% 2 22,2% 

Proc. negociat 1.826.163 53,0% 34 56,7% 689.914 37,8% 3 8,8% 

D’altres 853.083 24,7% 17 28,3% 0 0,0% 0 0,0% 

D’ALTRES 

CONTRACTES 

Total 3.447.868 100,0% 60 100,0% 1.074.183 31,2% 5 8,3% 

          

TOTAL GENERAL 55.390.147 100,0% 215 100,0% 27.924.880 50,4% 15 7,0% 

Quadre 30 



Universitat de València. Exercici de 2001 

- 63 - 

4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 
 

Tipus de contractes i licitació Expt. Detall Import 
adjudicació 

 
OBRES 

PN 
 
 

PN 
 
 

CONCU 
PN 

 
PN 

37/99 
 
 

15/01 
 
 

8/01 
23/01 

 
24/01 

Segon modificat de les obres de rehabilitació i ampliació de 
l’edifici de l’antiga Facultat de Ciències per a la seu central del 
rectorat i serveis administratius 
Consolidació estructural, reposició d’infraestructures sanitàries i 
reparació de clevills i desperfectes, ocasionats per l’esgotament 
resistent del terreny 
Urbanització exterior del Nou Campus dels Tarongers 2ª Fase 
Construcció d’edifici per a l’Institut de Biodiversitat i Ciència 
dels Materials en el Campus de Paterna 
Construcció d’edifici per a l’Institut de Robòtica en el campus 
de Paterna 

2.389.648 
 
 

61.363 
 
 

11.115.683 
5.105.520 

 
4.066.430 

Total (euros) 22.738.644 
 
 

SUBMINISTRA-
MENTS 

CONCU 
 
 
 
 
 

CONCU 
 
 

PN 
 
 
 

PN 
 
 

PN 

64/01 
 
 
 
 
 

1/01 
 
 

32/01 
 
 
 

96/01 
 
 

111/01 

Subministrament i lliurament de publicacions periòdiques 
espanyoles, publicacions periòdiques estrangeres (en paper i 
electròniques) i bases de dades en CD-Rom i/o Internet amb 
destinació a les biblioteques i al Servei d’Informació 
Bibliogràfica de la Universitat de València. 
 
Subministrament, lliurament i instal.lació de la xarxa de dades 
per al Campus de Burjassot i la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de València. 
Subministrament, lliurament i instal.lació d’un sistema de 
mesures de propietats físiques per a l’Institut de Ciència 
Molecular. 
 
Subministrament, lliurament i instal.lació d’un sistema de 
visualització immersiva mòbil (R3 relocatable reality room) per 
a l’Institut de Robòtica. 
Laboratori de Difracció de RX  per al I.C.M.U.V. 

2.200.997 
 
 
 
 

673.440 
 
 

419.206 
 
 
 

349.633 
 
 

468.777 

Total (euros) 4.112.053 
 

D’ALTRES 
CONTRACTES 

CONCU 
 
 

CONCU 
 

PN 
 

PN 
 

PN 

06/01 
 
 

27/01 
 

22/01 
 

29/01 
 

61/01 

Neteja de la Facultat de Medicina i Odontologia (Lot 1). 
Neteja de la sala d’anatomia (Lot 2) 
 
Seguretat i vigilància de la seu central de la Universitat de 
València, carrer La Nau. 
Redacció direcció d’obra “Projecte rehabilitació casa 
Palau dels Cerveró” 
Direcció d’obra de la Biblioteca d’Humanitats i Educació. 
Enginyeria. 
A.T. per a la direcció d’obres de les instal.lacions 
esportives en el bloc núm. 1 i aparcaments en el bloc 
núm. 7 del Campus dels Tarongers. 

235.086 
 
 

149.183 
 

418.304 
 

76.870 
 

194.740 

Total (euros) 1.074.183 

Quadre 31 
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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 

En els expedients examinats no s’han observat incidències dignes d’esment. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal, per delegació del Rector, degudament publicada en el DOGV, el gerent 
de la Universitat. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Hi ha tres expedients (15/01, 23/01 i 24/01) d’obres declarades d’emergència, en dos 
casos com a conseqüència de les inundacions del 20 de setembre de 2001 i en l’altra per 
l’assentament d’un pilar. En aquest últim cas, l’inici de l’expedient administratiu es va 
produir quan les obres ja estaven realitzades per una empresa que es trobava efectuant 
obres en el mateix centre. En els dos primers casos hi ha consultes i fins i tot una oferta 
prèvia per part de l’empresa que va resultar adjudicatària, sense que conste que es 
requeresca la intervenció de cap altre proponent, tot i que va transcórrer el temps 
suficient per a haver promogut la concurrència des que es van produir les inundacions 
fins que es declarà l’emergència (quaranta dies). Cal tenir en compte que segons 
l’article 72.1 de la LCAP, els actes dictats per l’òrgan de contractació en situacions 
d’emergència han de precedir l’execució de les mesures per a remeiar els esdeveniments 
produïts. 

En el cas de l’expedient 96/01, en el qual també s’addueix en la memòria justificativa 
de la contractació la circumstància de les pluges torrencials, es troba també una 
declaració responsable en la qual s’afirma que sols pot encomanar-se l’adquisició a un 
proveïdor, per la qual cosa es declara l’emergència de l’expedient i s’aprova el 
pressupost que ja ha presentat l’empresa a la qual al.ludia en la declaració responsable. 

En els expedients 22/01, 29/01 i 61/01, s’utilitza la forma del procediment negociat 
sense publicitat basant-se en l’article 210,b) de la LCAP, que fa referència als supòsits 
en què “tal sols puga encomanar-se l’objecte del contracte a un únic empresari” quan es 
donen “raons tècniques, artístiques o relacionades amb la protecció de drets exclusius”. 
En els tres casos examinats es realitza l’adjudicació sobre la base que l’empresari havia 
prestat altres serveis a satisfacció de la Universitat o per tractar-se de contractes de 
direcció d’obres, en què s’estima que han d’adjudicar-se al mateix redactor del projecte. 
Des del nostre punt de vista aquests casos no són els que considera la LCAP, ja que en 
cap s’acredita que “sols” es puga adjudicar a un empresari, sinó que la raó de 
l’adjudicació directa es basa en raons de conveniència. Per tant, en els tres casos calia 
haver usat un procediment basat en la publicitat i concurrència. 
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Dels cinc expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, en quatre s’inclou 
el criteri de l’experiència, i fins i tot en dos es valora l’experiència a la pròpia 
Universitat o a la Comunitat Valenciana. Cal advertir que tant la normativa com la 
jurisprudència de la CEE indiquen que l’experiència dels licitadors és un dels elements 
que formen part dels criteris de selecció qualitativa, procés independent de la fase 
d’avaluació de les ofertes basada en els criteris objectius de valoració. En l’altre 
expedient examinat, així com també en un dels quatre citats, es constatat que els criteris 
de valoració no es troben ponderats, motiu pel qual, concretament en el 01/01, l’informe 
tècnic recorre a establir a posteriori la ponderació de cada un dels criteris. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
gerent i un apoderat de l’adjudicatari. En tots es consigna l’expressa submissió als plecs 
contractuals i consta que ha sigut aportada la documentació exigida i les garanties. 

4.1.5 Execució dels contractes 

En la revisió efectuada dels expedients examinats sols cal destacar que en alguns 
expedients hi ha factures en què no figura la data de registre d’entrada (expedients 
d’obres 23/01 i 24/01; de subministraments 96/01; d’altres 27/01 i 29/01). 

4.1.6 Modificació dels contractes i pròrrogues 

No s’hi ha detectat incidències dignes d’esment. 

4.1.7 Acabament dels contractes 

Dels expedients el termini d’acabament dels quals hauria d’haver sigut durant l’exercici 
de 2001, en dos expedients d’obra (37/99 i 15/01) i en altres dos expedients de 
subministraments (01/01 i 96/01), s’han produït retards en el seu acabament. 

S’ha observat que també estan produint-se retards en altres expedients l’acabament dels 
quals han de produir-se al llarg de l’exercici de 2002. 

Per acabar cal recordar que, d’acord amb el que preveu l’article 118 de la LCAP, la 
Universitat han de dur un registre públic de contractes, als efectes que preveu l’esmentat 
precepte. 
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4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

Els expedients revisats han sigut els següents: 

 

Expedient Detall Import 

1879/1884 

 

1848/1856 

 

1833/1843 

1825/1835 

 

1810/1822 

 

2100/1251 
 

1787/1125 

1936/1510 

 

2194/2141 

2080/2046 

2013/1994 

2135/2092 

 

2288/2212 

Supporting and promoting integrated torurism in eruope’s lagging rural 
regions (sprite) 

Projecte de control de qualitat d’aigües marines i de mol.luscs bivalves a 
la Comunitat Valenciana 

Contracte per a la formació de personal 

Assessorament, assistència tècnica  i coordinació de les activitats de la 
fundació de l’Institut Cardiovascular Carlos III 

Assistència tècnica en matèria d’equips, metodologia analítica, 
assessorament científic i formació de la xarxa de laboratoris de Salut 
Pública. 

Eficàcia de vacunes antitumorals basades en antígens i cèl.lules 
modificades genèticament 

Producció de proteïnes heteròlogues per microorganismes 

Disseny d’una gamma d’equips de força per a estacions base de telefonia 
mòbil de tercera generació (UMTS) amb supervisió, control i 
manteniment via internet. 

Reforçament d’esmalts ceràmics mitjançant tècniques no convencionals 

Realització d’estudis de gestió de trànsit continguts en el projecte Serti V 

Modelling of microstructure optical fibres 

Scientific analysis of the esa ariborne multiannual imaging spectrometer 
campaign daisex 

Generació de models genètics per a l’estudi de la funció d’A-Sinocleina, 
una proteïna implicada en la malaltia de Parkinson 

201.561 
 

66.466 

74.045 

 

97.701 

 

155.061 

87.363 

94.341 

114.192 

60.101 

217.608 

75.860 

140.000 

112.864 

Total (euros) 1.497.163 

Quadre 32 
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4.2.2 Anàlisi de la revisió 

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

a) Contracte subscrit amb una entitat pública estrangera, l’Agència Europea de 
l’Espai (2135/2092), per a realitzat un estudi d’anàlisi de dades que, tanmateix, 
se sotmet a la legislació espanyola i a la normativa espanyola sobre arbitratge, i 
ve a tenir la naturalesa d’un contracte civil. 

b) Convenis de col.laboració amb altres entitats públiques (1848/1856, 1825/1835 i 
2080/2046), emparats per la normativa general aplicable als convenis 
administratius de col.laboració, encara que tenen per objecte una activitat 
investigadora que ha de realitzar la Universitat. 

c) Convenis d’investigació (1833/1843, 2100/1251, 1787/1125, 1936/1510 BIS, 
2194/2141, 2013/1994 i 2288/2212), subscrits a l’empara del reial decret 
1.930/1984 i de conformitat amb el reglament de 19 de febrer de 1987, de la 
Junta de Govern de la Universitat. 

d) Contracte administratiu de prestació de serveis (1810/1822), en el qual la 
Conselleria de Sanitat figura com administració pública contractant, efectuant 
l’adjudicació a favor de la Universitat mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat, a l’empara i amb subjecció a la LCAP, sent l’objecte una assistència 
tècnica. 

En tots els casos l’activitat que ha de realitzar la UV i per la qual percebrà una 
contraprestació, té un caràcter científic o tècnic, si bé la naturalesa jurídica dels negocis 
varia i, per tant, la legislació directament aplicable. 

Tots els convenis examinats han sigut subscrits pel rector, acomplint, doncs, la 
normativa vigent. 

En cap cas es troba un informe jurídic emés per l’Assessoria Jurídica de la Universitat. 
Encara que aquests informes no són preceptius, almenys, vistes les funcions que li 
atribueix l’article 240 dels estatuts, resultarien necessaris. 

En els convenis examinats s’observa una mancança generalitzada de l’acceptació 
expressa per part dels investigadors que intervenen, així com del judici sobre les 
repercussions que l’execució comportarà en les activitats de les persones participants 
que estimem necessàries en aquest tipus de contractes, en virtut del que estableix en el 
reglament de 1987. 

Cal indicar que el contracte subscrit amb The European Space Agency, així com alguns 
documents annexos, apareixen redactats en anglès. La Universitat no pot subscriure 
contractes en llengües distintes a les oficials que determinen els seus estatuts i, si ho fa, 
com a mínim hauria de formalitzar-los també en algunes d’aquestes o, almenys, fer 
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constar una traducció certificada. D’altra banda la redacció exclusiva de contractes i 
documents connexos amb aquests en llengües estrangeres implica una dificultat des de 
la perspectiva dels òrgans de decisió, administratius o de control que han d’intervenir al 
llarg de la instrucció de procediment. 

Tanmateix, cal recordar que l’esmentat contracte es regeix per la legislació espanyola i 
es preveu una solució arbitral d’acord amb la mateixa legislació. En línies generals no 
cap presentar objeccions quant a la normativa aplicable i el règim previst per a la 
resolució de conflictes, i en la majoria de contractes s’ha inclòs una clàusula en la qual 
es fa constar la condició d’administració pública de la Universitat i el sotmetiment als 
tribunals contenciosoadministratius. Ara bé. En el 1848/1856 les discrepàncies són 
resoltes en últim lloc per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació; i en el cas 
del 1810/1822, que es tracta d’un contracte administratiu, les facultats d’interpretació 
queden reservades a la Conselleria de sanitat, que és l’entitat contractant. 

En dos expedients, el 2100/1251 i el 2080/2046, la vigència o la iniciació del contracte 
estan supeditats perquè l’altra entitat que intervé obtinga certes ajudes o subvencions 
sol.licitades a determinades entitats públiques. 

Quant als límits quantitatius establits en l’article 5.1.b) de la llei Orgànica 11/1983, de 
15 d’agost, referits a les quantitats per percebre anualment pels professors universitaris 
per la participació en contractacions, s’han recaptat dades de la Universitat respecte als 
contractes que s’examinen i, segons la certificació del gerent, de 6 de juny de 2002, 
resulta que en cap cas s’han sobrepassat els límits. 

Atesa la duració convenida, hauria d’haver acabat l’activitat corresponent als convenis 
1787/1125 i 2080/2046, i tanmateix s’ha comprovat que durant l’exercici de 2002 
continua l’activitat dels dos convenis amb el reconeixement de les obligacions a càrrec 
dels dits convenis. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les efectuades en el present informe, cal efectuar les recomanacions següents: 

- Cal incidir en el control d’aquelles qüestions referents als convenis i contractes 
d’investigació que es detallen en l’apartat 4 d’aquest informe. 

- El control que realitze la Universitat per a les despeses de telèfon o un altre 
concepte, ha de realitzar-se de manera que no afecte a la fiabilitat de les 
operacions d’ingressos i pagaments que es recullen en el pressupost. 

 



 




