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1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DE LES UNIVERSITATS 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre (d’ara endavant LOU), defineix les 
universitats públiques com a institucions creades pels òrgans legislatius que presten el 
servei públic de l’educació superior dotades de personalitat jurídica i que realitzen les 
seues funcions en règim d’autonomia i coordinació entre elles. Són, per tant, 
institucions que naixen de la voluntat dels òrgans legislatius bé dels parlaments 
autonòmics o de les Corts Generals i que es caracteritzen per la seua autonomia. 

La regulació de les universitats s’articula sobre dos principis bàsics: la llibertat de 
càtedra i l’autonomia organitzativa als que es refereixen respectivament els articles  
20.1 c) i 27.10 de la Constitució. L’autonomia universitària que s’esmenta en l’article 2 
de la LOU és essencial per entendre la posició que ocupen les universitats i la seua 
relació amb la resta de les administracions públiques, en concret en l’Administració de 
l’Estat i les comunitats autònomes. És un dret fonamental i així ho ha confirmat la STC 
26/87, de 27 de febrer. Implica que les universitats no es troben en una relació de 
subordinació enfront d’altres administracions, sense perjudici de les tuteles que si escau 
i per a supòsits concrets puguen establir-se. Comprén l’autonomia autorganitzativa i 
també l’autonomia financera i econòmica. 

Les universitats públiques estan regulades per la LOU, les normes que l’Estat i les 
comunitats autònomes dicten en l’exercici de les seues competències i els seus estatuts. 

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

Del règim econòmic regulat en la LOU val la pena comentar diversos aspectes. En 
primer lloc que l’estructura del pressupost de les universitats, el seu sistema comptable i 
els seus comptes anuals han d’adaptar-se a les normes que amb caràcter general 
s’establisquen per al sector públic. Als efectes de normalització comptable les 
comunitats autònomes podran establir un pla de comptabilitat. 

Les universitats estan obligades a retre els seus comptes, per mitjà de la comunitat 
autònoma, davant de l’òrgan de control extern de la comunitat autònoma, sense 
perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. En aquest sentit, les universitats 
de la Comunitat Valenciana hauran de retre comptes, d’acord amb la resolució de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, de 30 de novembre de 2001, segons el 
que estableix el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprovat per l’ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC UNIVERSITARI DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

El sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està format en l’exercici de 
2002 per les universitats següents: Universitat de València (UV), Universitat Politècnica 
de València (UPV), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Jaume I (UJI) i la 
Universitat Miguel Hernández (UMH). 

2.1 Universitat de València 

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

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

2.2 Universitat Politècnica de València 

Per decret-llei 5/68, de 6 de juny, es crea l’Institut Politècnic Superior de València i per 
decret 2.731/68, de 24 d’octubre, es creen, dins d’aqueix Institut, les escoles tècniques 
superiors d’Arquitectura, Enginyers de Camins, Canals i Ports i Enginyers Industrials, 
on es va integrar l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms creada a València en 
l’any 1959. 

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

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

2.3 Universitat d’Alacant 

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

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

La Universitat Jaume I va ser creada per la Llei 3/1991, de 19 de febrer, de la 
Generalitat Valenciana. 

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

2.5 Universitat Miguel Hernández 

La Universitat Miguel Hernández es crea per la Llei  de la Generalitat Valenciana 
2/1996, de 27 de desembre. 

Està regida per dues normes fonamentals: en primer lloc el decret 137/1997, d’1 d’abril 
del Govern Valencià, que estableix la normativa singular reguladora de la universitat. 
En segon lloc, el decret 129/2000 del Govern Valencià, que recull el Reglament del 
Consell Econòmic. 
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3. ASPECTES GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DELS COMPTES 
RETUTS PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES 

3.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, els objectius de la fiscalització dels comptes 
de les universitats de la Comunitat Valenciana, es concreten en: 

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

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

La fiscalització ha inclòs també la revisió i l’avaluació de determinats aspectes de gestió 
i control intern de les universitats, i assenyala en els diferents apartats d’aquest informe 
aquelles situacions que haurien de ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans 
responsables de les universitats. 

3.2 Abast i procediments de la fiscalització 

3.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de cada una de les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana, estan formades a 31 de desembre de 2002 pel balanç, el compte de resultat 
economicopatrimonial i l’estat de liquidació del pressupost. Aquests comptes que 
s’adjunten com a annex íntegrament amb els informes d’auditoria emesos per la IGGV, 
van ser aprovats pels diferents consells socials de les distintes universitats i presentats a 
la Sindicatura de Comptes per la IGGV, el 30 de juny de 2003, juntament amb els citats 
informes d’auditoria. 

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es troben sotmeses anualment al 
control de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i al que realitza la 
IGGV, que és de caràcter financer i no s’ha limitat a comprovar l’adequada aplicació de 
les subvencions rebudes de la Generalitat Valenciana, sinó que s’ha exercit com si les 
universitats foren organismes autònoms, societats o ens pertanyents a la Generalitat 
Valenciana i per això sotmeses al control intern de la IGGV, en la seua modalitat de 
control financer. Tanmateix, el control que la IGGV efectua sobre les universitats, 
atenent la posició de qui el realitza, ha de ser considerat com a extern, ja que les 
universitats d’acord amb l’autonomia universitària, no formen part de la Generalitat 
Valenciana, el seu pressupost l’aproven les mateixes universitats i el seu òrgan de 
control intern depén de les mateixes universitats. 

Per al control financer de les universitats, la IGGV usa la col.laboració de les firmes 
d’auditoria. El plec de condicions tècniques que regula els treballs adjudicats a les 
firmes d’auditoria per a col.laborar amb la IGGV en una auditoria integral a les distintes 
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universitats, assenyala que una vegada efectuats els treballs d’auditoria s’emetrà el 
corresponent informe d’auditoria integral, el desglossament del qual serà el següent: 

- Informe d’auditoria financera que inclourà una opinió professional sobre 
l’adequada preparació i presentació dels estats financers d’acord amb els 
principis de comptabilitat aplicables. 

- Informe d’auditoria de compliment, en el qual es determinarà si s’ha complit 
amb la legalitat vigent. 

- Informe d’auditoria operativa en el qual s’avaluarà en termes d’eficiència i 
eficàcia la gestió de recursos dels procediments operatius i l’assoliment dels 
objectius dels distints serveis, tot exposant-hi les mesures correctores possibles. 

D’altra banda, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana ha de fiscalitzar 
els comptes de les universitats públiques valencianes, d’acord amb la LOU i la Llei 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, que en 
el seu article 8.3 exigeix que es pronuncie sobre les qüestions següents: 

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

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

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

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

Per tant es fa un doble control, el financer de la IGGV, el resultat del qual són els 
informes emesos per les firmes d’auditoria que la IGGV contracta, i el realitzat per la 
Sindicatura de Comptes, que es concreta en els informes de fiscalització, bàsicament de 
regularitat. Aquest doble control extern, en principi amb uns mateixos objectius, exigia 
racionalitzar-se a fi d’evitar ineficiències, com ara peticions duplicades de dades a les 
universitats i a tercers, o el temps dedicat a atendre a dos equips de forma successiva, 
circumstàncies que van ser posades de manifest per les mateixes universitats. 

En aquest sentit, des de la Sindicatura de Comptes ja s’hi havia iniciat el camí per a 
racionalitzar les tècniques i procediments d’auditoria, cosa que va motivar ajustar els 
programes d’auditoria i limitar les proves en funció de les àrees de risc, temps 
disponible i bondat dels informes d’auditoria. No obstant això, els esforços realitzats 
havien sigut tímids i insuficients i no resolien els problemes derivats de la duplicitat de 
controls, seguien repetint-se proves i les universitats havien d’atendre a dos equips de 
forma successiva. Resultava necessari avançar en la línia d’aconseguir una reducció en 
els efectes de doble control i amb aquesta finalitat calia conjugar les normes d’auditoria 
que regulen les relacions entre auditors i el compliment dels objectius, fixats per la 
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mateixa llei de la Sindicatura de Comptes, en relació amb les distintes alternatives de 
fiscalització per a reduir les duplicitats originades per aquest doble control. 

En línies generals, tant les normes d’auditoria emeses per la Comissió de Coordinació 
dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, l’European Court of 
Auditors, l’Organització Internacional d’Entitats Fiscalitzadores Superiors (INTOSAI) i 
la International Auditing and Assurance Standarts Boards (IAASB), coincideixen a 
l’hora de regular la utilització dels treballs realitzats per altres auditors i estableixen que 
un auditor que pretenga emprar el treball d’altres, ha d’assegurar-se de la competència 
professional de l’altre auditor, planificar, si escau, el seu treball, revisar-lo, considerar 
les conclusions rellevants que aquell n’ha obtingut, i justificar quan calga, les 
discrepàncies amb les conclusions de l’auditor principal. 

Per tot això es desprén que assumir els treballs de la IGGV hauria requerit haver 
participat conjuntament amb ella en l’elaboració dels plecs de condicions tècniques que 
regulen l’adjudicació a les firmes d’auditoria dels treballs de col.laboració a fi de 
determinar els continguts dels programes, l’abast, els procediments de revisió, el 
contingut de l’informe, etc. Hauria calgut també haver participat en la planificació, la 
revisió dels treballs i del mateix informe. Tot això era inviable sense un marc legal que 
regulés aquest tipus de participació, sense perjudici que puga efectuar-se en un futur. 

Per tot això i a fi d’evitar els efectes negatius d’aquest doble control i partint que sols 
podia assumir-se el treball que havia sigut revisat, es va actuar en una doble direcció: 
d’un costat es va optar per un altre enfocament en la fiscalització i, de l’altre, es va 
fiscalitzar de manera coordinada amb la IGGV. Dels dos enfocaments de fiscalització 
que es barallaren es va triar efectuar una revisió limitada en comptes d’una fiscalització 
rotativa que implicaria que totes les universitats foren fiscalitzades de forma alternativa 
en diversos exercicis. Aquest enfocament es va descartar perquè es perdia informació i 
originava una discriminació enfront d’altres ens de menor entitat sotmesos al control de 
la Sindicatura de Comptes. L’opció escollida ha consistit en una revisió limitada a les 
àrees següents: 

- Pressupost i comptabilitat 

- Inversions 

- Contractes i convenis d’investigació 

- Ingressos (excepte taxes) 

- Actius i passius financers 

- Balanç de situació i comptes de resultats (incloent els pagaments per justificar). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d’altres ingressos no es van 
realitzar perquè les firmes d’auditoria les havien analitzades en profunditat. No obstant 
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això, si com a conseqüència del treball de la revisió s’havia tingut coneixement d’algun 
incompliment rellevant s’hauria augmentat l’abast de la revisió. 

L’exclusió en l’exercici de 2002 del capítol I, “Despeses de personal”, obeeix a la 
decisió d’efectuar l’anàlisi d’aquest capítol de forma alternativa, un exercici si i l’altre 
no. 

Com en els exercicis passats es va incidir en la contractació administrativa i en els 
convenis d’investigació, i es va prestar una atenció especial al seguiment de les 
recomanacions recollides en els informes de fiscalització dels exercicis anteriors. 

Per a dur a terme aquesta revisió limitada es mantingueren reunions amb la IGGV i les 
mateixes firmes d’auditoria contractades a fi d’actuar de forma coordinada. En aquestes 
reunions es fixaren les següents línies d’actuació: 

a) Efectuar una única petició de documentació inicial. A cada firma d’auditoria 
contractada per la IGGV se li facilitaren els models de petició de documentació 
perquè la sol.licitaren a la universitat per a remetre-la posteriorment a la 
Sindicatura de Comptes. 

b) En general, l’enviament a tercers el va realitzar la firma d’auditoria de la IGGV, 
la qual va completar la petició efectuada per indicació de la Sindicatura de 
Comptes. 

c) El treball de camp es va realitzar simultàniament amb la firma d’auditoria i la 
petició de la documentació s’efectuà de forma coordinada. 

Amb aquestes actuacions s’ha pretés si no eliminar si reduir les duplicitats existents en 
la petició de documentació, no sols a la mateixa universitat, sinó també a tercers. Així 
mateix, la coincidència en els temps elimina que tinguen que atendre a dos equips 
d’auditoria de forma successiva. 

L’experiència realitzada ha permés reduir el temps de fiscalització, ja que no ha calgut 
esperar que acabaren els treballs les firmes d’auditoria perquè els equips d’auditoria de 
la Sindicatura de Comptes iniciaren el treball de camp, tal com succeïa en exercicis 
anteriors. 

En aquest sentit cal valorar positivament la col.laboració prestada per la IGGV i les 
firmes d’auditoria que ha contractat, perquè sense el seu esforç no hauria sigut possible 
aplicar aquest enfocament de fiscalització. 

Per acabar, cal fer constar el caràcter limitat de la revisió efectuada, que s’ha realitzat 
d’acord amb els principis i les normes d’auditoria elaborats per la Comissió de 
Coordinació dels OCEX i amb les directrius tècniques aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. També cal indicar que, en general, no s’han assumit els treballs 
de la IGGV, i en el supòsit que s’assumís, s’indicaria expressament una vegada verificat 
el seu treball. 
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3.3 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 3.1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 3.2.1, hem revisat el compliment per part de les cinc 
universitats de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici de 2002. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

- Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Reforma de la Funció Pública. 

- Reial decret 1.930/1984, de 10 d’octubre, que va ser modificat pel R.D. 
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa l’article 45.1 de la Llei Orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària. 

- Llei 3/1985, de 9 de març, de coordinació interuniversitària a la Comunitat 
Valenciana. 

- Reial decret 2.663/1985, de 20 de novembre, sobre el traspàs de serveis de 
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d’universitats. 

-- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel decret 
legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat pel reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Conveni de col.laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat 
Valenciana i les cinc universitats de la Comunitat Valenciana, per aconseguir 
l’equilibri pressupostari i la contenció de l’endeutament de les universitats, de 18 
de desembre de 2000. 

- Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 16 de juliol de 2001. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la IGGV aclaratòria del règim de 
comptabilitat i de rendició dels comptes anuals. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 10/2001, de 27 de desembre, de Pressuposts de 
la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2002. 
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4. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I FINANCERES 
AGREGADES 

4.1 Execució del pressupost de despeses 

En el quadre 1 es mostra a escala agregada, en euros, la liquidació del pressupost de 
despeses de les universitats públiques de Comunitat Valenciana, que presenta un grau 
d’execució del 74,4%, a causa fonamentalment del baix grau d’execució del capítol VI, 
“Inversions reals”, un 52,0%. El grau de compliment va pujar al 94,1%. 

 
DESPESES Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Oblig. pend. 
pagam. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Despeses de personal 366.181.185 357.687.511 351.571.556 6.115.955 97,7% 98,3% 

Despeses de funcionam. 125.063.017 105.670.446 97.581.146 8.089.300 84,5% 92,3% 

Despeses financeres 32.761.893 32.359.136 32.100.698 258.438 98,8% 99,2% 

Transferències corrents 15.335.003 11.716.639 11.534.444 182.195 76,4% 98,4% 

Inversions reals 482.762.133 250.873.340 220.403.119 30.470.221 52,0% 87,9% 

Transferències de capital 3.060.846 2.883.001 2.685.281 197.720 94,2% 93,1% 

Actius financers 247.016 240.405 240.405 0 97,3% 100,0% 

Passius financers 7.216.436 7.216.436 7.216.436 0 100,0% 100,0% 

Total 1.032.627.529 768.646.914 723.333.085 45.313.829 74,4% 94,1%

Quadre 1 
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Els quadres 2 i 3 detallen, respectivament, la composició per capítols de les obligacions 
reconegudes i els pagaments líquids durant l’exercici en la liquidació del pressupost 
agregat, comparativament, de les cinc universitats, tant en euros com en percentatges de 
participació de cada un dels capítols respecte al total. 

 
DESPESES UPV % 

s/Total 
UV % 

s/Total
UJI %  

s/Total
UA % 

s/Total 
UMH % 

s/Total
TOTAL % 

s/tot. 
O.R. 

Desp. de personal 102.317.906 45,1% 134.578.688 49,9% 31.288.898 37,9% 66.301.321 52,8% 23.200.698 36,3% 357.687.511 46,5%

Desp. funcionam. 27.725.585 12,2% 33.470.254 12,4% 10.337.987 12,5% 22.143.397 17,6% 11.993.223 18,8% 105.670.446 13,8%

Desp. financeres 8.906.920 3,9% 10.190.006 3,8% 3.443.602 4,2% 6.118.059 4,9% 3.700.549 5,8% 32.359.136 4,2%

Transfe. corrents 5.428.407 2,4% 3.964.924 1,5% 1.644.453 2,0% 360.576 0,3% 318.279 0,5% 11.716.639 1,5%

Inversions reals 82.508.766 36,4% 79.396.629 29,4% 35.804.937 43,4% 28.535.450 22,7% 24.627.558 38,6% 250.873.340 32,6%

Transf. de capital 6.082 0,0% 941.660 0,3% 0 0,0% 1.935.259 1,5% 0 0,0% 2.883.001 0,4%

Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 240.405 0,2% 0 0,0% 240.405 0,0%

Passius financers 0 0,0% 7.216.436 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.216.436 1,0%

Total 226.893.666 100,0% 269.758.597 100,0% 82.519.877 100,0% 125.634.467 100,0% 63.840.307 100,0% 768.646.914 100,0%

 29,5% 35,1% 10,8% 16,3% 8,3% 100,0% 

Quadre 2 

 
DESPESES UPV % 

s/Total 
UV % 

s/Total
UJI %  

s/Total
UA %  

s/Total
UMH % 

s/Total 
TOTAL % s/tot. 

O.R. 

Desp. de personal 100.492.907 45,5% 131.633.222 52,7% 30.904.909 41,6% 65.637.401 54,3% 22.903.117 39,8% 351.571.556 48,6%

Desp. funcionam. 26.099.710 11,8% 31.406.274 12,6% 7.925.148 10,7% 22.128.993 18,3% 10.021.021 17,4% 97.581.146 13,5%

Desp. financeres 8.860.671 4,0% 9.977.817 4,0% 3.443.602 4,6% 6.118.059 5,1% 3.700.549 6,4% 32.100.698 4,4%

Transfe. corrents 5.426.121 2,5% 3.898.949 1,5% 1.536.179 2,1% 360.576 0,3% 312.619 0,6% 11.534.444 1,6%

Inversions reals 80.027.183 36,2% 64.931.861 26,0% 30.429.268 41,0% 24.458.028 20,2% 20.556.779 35,8% 220.403.119 30,5%

Transf. de capital 6.082 0,0% 743.940 0,3% 0 0,0% 1.935.259 1,6% 0 0,0% 2.685.281 0,4%

Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 240.405 0,2% 0 0,0% 240.405 0,0%

Passius financers 0 0,0% 7.216.436 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.216.436 1,0%

Total 220.912.674 100,0% 249.808.499 100,0% 74.239.106 100,0% 120.878.721 100,0% 57.494.085 100,0% 723.333.085 100,0%

 30,5% 34,5% 10,3% 16,7% 8,0% 100,0% 

Quadre 3 

4.1.1 Execució del I Pla d’Inversions 

En el quadre 4 es detallen les anualitats per a l’exercici de 2002 en euros del I Pla 
Plurianual d’Inversions, així com l’import executat i autoritzat a les universitats per part 
de la Generalitat Valenciana. 
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  Inversió 2002 autoritzada per la G.V. 

Universitat Anualitat 2002 Autoritzat en 
2002 

Autoritzat en 
2003 

Total 

U. València 

U. Politècnica  

U. Alacant 

U. Jaume I  

U. Miguel Hernández 

- 

- 

- 

3.321.818 

6.650.304 

- 

- 

- 

3.321.818 

2.968.175 

- 

- 

- 

- 

822.804 

- 

- 

- 

3.321.818 

3.790.979 

Total 9.972.122 6.289.993 822.804 7.112.797 

Quadre 4 

La situació de les inversions realitzades i de les autoritzacions de disposició de fons és, 
en euros, la que mostren els quadres 5 i 6: 

 
ANUALITAT INVERSIÓ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL JUSTIFICA
DA 

74.194.385    74.194.385 63.328.086

 82.491.200   82.491.200 79.876.798

  79.772.318  79.772.318 79.772.318

   89.559.686  89.559.686 89.355.342

   69.260.189  69.260.189 59.487.732

   30.435.073  30.435.073 30.435.073

   9.481.182  9.481.182 9.481.182

   9.972.122 9.972.122 7.112.797

74.194.385 82.491.200 79.772.318 89.559.686 69.260.189 30.435.073 9.481.182 9.972.122 445.166.155 418.849.328

Quadre 5 
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AUTORITZAT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*) TOTAL 

49.306.473 14.021.613   63.328.086

 57.999.957 21.876.841  79.876.798

  45.562.727 34.209.591  79.772.318

   63.352.685 26.002.657  89.355.342

   39.985.335 19.502.397  59.487.732

   25.543.873 4.891.200  30.435.073

   7.155.842 2.325.340 9.481.182

   6.289.993 822.804 7.112.797

49.306.473 72.021.570 67.439.568 97.562.276 65.987.992 45.046.270 12.047.042 8.615.333 822.804 418.849.328
(*) Fins el 31 de març de 2003 

Quadre 6 

Tal com es comprova en el quadre 4, pel que fa al I Pla d’Inversions, les Universitats 
han justificat durant l’exercici de 2002 un import de 7.112.797 euros, dels quals s’han 
autoritzat en l’exercici de 2002 disposicions de crèdit per 6.289.993 euros i 822.804 
euros en el de 2003. 

4.1.2 Execució del II Pla d’Inversions 

Quant al II Pla d’Inversions, les Universitats, durant l’exercici de 2002, han justificat un 
import de 73.005.778 euros, del qual la Direcció General d’Ensenyaments Universitaris 
i Investigació de la Generalitat Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit, a 31 de 
desembre de 2002, per un total de 57.638.935 euros i 15.366.843 euros en l’exercici de 
2003. 

En el quadre 7 s’indiquen les anualitats per a 2002 en euros del II Pla Plurianual 
d’Inversions, així com l’import executat i autoritzat a les Universitats per part de la 
Generalitat Valenciana. 
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  Inversió 2002 autoritzada per la G.V. 

Universitat Anualitat 2002 Autoritzat en 
2002 

Autoritzat en 
2003 

Total 

U. València 

U. Politècnica  

U. Alacant 

U. Jaume I  

U. Miguel Hernández 

30.359.449

25.955.008

14.116.654

24.132.917

22.774.055

16.412.905 

14.713.641 

1.927.142 

15.960.788 

8.624.459

5.137.771 

1.192.538 

2.795.803 

4.624.534 

1.616.197 

21.550.676 

15.906.179 

4.722.945 

20.585.322 

10.240.656 

Total 117.338.083 57.638.935 15.366.843 73.005.778 

Quadre 7 

 

ANUALITAT

INVERSIÓ 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
JUSTIFICADA

53.825.673  53.825.673 53.825.425

 51.266.297 51.266.297 51.266.297

  59.521.227 59.521.227 59.521.227

  117.338.083 117.338.083 73.005.169

53.825.673 51.266.297 59.521.227 117.338.083 281.951.280 237.618.118

Quadre 8 
 
 

AUTORITZAT 

1999 2000 2001 2002 2003 (*) TOTAL 

36.967.238 14.188.231 1.141.924 25.501  52.322.894

 27.767.295 21.630.918 1.868.084  51.266.297

 43.543.854 15.977.373  59.521.227

 57.638.935 15.366.843 73.005.778

36.967.238 41.955.526 66.316.696 75.509.893 15.366.843 236.116.196

(*) Fins el 31 de març de 2003 

Quadre 9 

 

La diferència entre la inversió justificada i l’autoritzada es deu d’una banda a la inversió 
realitzada directament per la Generalitat Valenciana corresponent a l’anualitat de 1999 i 
de l’altra a una diferència en l’anualitat del 2002. 
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4.2 Execució del pressupost d’ingressos 

Tal com es recull en el quadre 10, en euros, els drets reconeguts agregats de les cinc 
universitats valencianes pujaren a 808.434.636 euros, que representa un grau d’execució 
del 90,7%, sense considerar el romanent de tresoreria. El grau de compliment ha sigut 
del 85,4%.  
 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobram. 

Grau 
d’execu. 

Grau 
compli. 

Superàvit 
(Dèficit) 

Taxes i d’altres ingressos 138.589.639 132.997.870 118.862.611 14.135.259 96,0% 89,4% (5.591.769) 
Transferències corrents 495.986.631 498.729.534 424.610.440 74.119.094 100,6% 85,1% 2.742.903 
Ingressos patrimonials 3.010.712 4.139.184 3.733.840 405.344 137,5% 90,2% 1.128.472 
Alineació inversions reals 12.908 15.498 12.908 2.590 120,1% 83,3% 2.590 
Transferències de capital 103.014.588 74.540.772 51.837.125 22.703.647 72,4% 69,5% (28.473.816) 
Actius financers 0 181.506 181.506 0 - 100,0% 181.506 
Passius financers 150.339.494 97.830.272 90.857.502 6.972.770 65,1% 92,9% (52.509.222) 

EXERCICI CORRENT 890.953.972 808.434.636 690.095.932 118.338.704 90,7% 85,4% (82.519.336) 

Romanent de tresoreria 141.673.557   

Total 1.032.627.529   
 

Quadre 10 
 

 
 
En el quadre 11 es reflecteix en euros la composició dels drets reconeguts a escala 
desagregada de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana. 
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Concepte 
UPV % 

s/total 
Univ. 

UV % 
s/total 
Univ.. 

UJI % 
s/total 
Univ. 

UA % 
s/total 
Univ. 

UMH % 
s/total 
Univ. 

TOTAL % s/tot.
D.R. 

III TAXES I D’AL. INGR. 44.078.662 18,3% 51.634.679 18,5% 9.444.986 11,0% 20.877.072 16,5% 6.962.471 9,2% 132.997.870 16,5%

Taxes i  tributs parafiscals 24.504.042 10,2% 26.586.370 9,5% 7.049.701 8,2% 17.662.250 14,0% 6.275.351 8,3% 82.077.714 10,2%

Prestació de serveis 17.029.505 7,1% 18.161.041 6,5% 2.182.936 2,5% 2.450.703 1,9% 397.138 0,5% 40.221.323 5,0%

D’altres ingressos 2.545.115 1,0% 6.887.268 2,5% 212.349 0,3% 764.119 0,6% 289.982 0,4% 10.698.833 1,3%

    

IV TRANSF. CORRENTS 152.651.477 63,3% 166.196.750 59,6% 48.176.206 55,9% 88.446.980 70,0% 43.258.121 57,1% 498.729.534 61,7%

De la Generalitat Valenci. 148.899.867 61,7% 163.413.407 58,6% 44.910.440 52,1% 88.392.888 70,0% 40.399.379 53,3% 486.015.981 60,1%

De l’Administra. Central 1.381.607 0,6% 972.039 0,3% 1.407.475 1,6% 0 0,0% 2.033.978 2,7% 5.795.099 0,7%

D’altres 2.370.003 1,0% 1.811.304 0,7% 1.858.291 2,2% 54.092 0,0% 824.764 1,1% 6.918.454 0,9%

    

V ING. PATRIMONIALS 1.688.785 0,7% 484.866 0,2% 578.692 0,7% 793.278 0,6% 593.563 0,8% 4.139.184 0,5%

Ingressos financers 1.275.839 0,5% 484.866 0,2% 462.218 0,6% 477.899 0,4% 548.996 0,7% 3.249.818 0,4%

D’altres 412.946 0,2% 0 0,0% 116.474 0,1% 315.379 0,2% 44.567 0,1% 889.366 0,1%

    

VI ALIENAC. INVERS. 0 0,0% 2.998 0,0% 0 0,0% 12.500 0,0% 0 0,0% 15.498 0,0%

    

VII TRAN. DE CAPITAL 19.202.108 7,9% 30.499.396 10,9% 3.009.554 3,5% 11.789.585 9,3% 10.040.129 13,3% 74.540.772 9,2%

De la Generalitat Valenci. 3.486.683 1,4% 4.851.942 1,7% 2.547.131 3,0% 3.188.228 2,5% 2.980.514 4,0% 17.054.498 2,1%

De l’Administració Central 8.037.811 3,3% 24.948.677 8,9% 0 0,0% 3.498.172 2,8% 4.111.221 5,4% 40.595.881 5,0%

D’altres 7.677.614 3,2% 698.777 0,3% 462.423 0,5% 5.103.185 4,0% 2.948.394 3,9% 16.890.393 2,1%

    

VIII ACTIUS FINANC. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 181.506 0,2% 0 0,0% 181.506 0,0%

    

IX PASSIUS FINANC. 23.540.671 9,8% 30.166.354 10,8% 24.910.103 28,9% 4.339.592 3,4% 14.873.552 19,6% 97.830.272 12,1%

Préstecs 23.540.671 9,8% 27.999.204 10,0% 24.910.103 28,9% 4.339.592 3,4% 14.873.552 19,6% 95.663.122 11,8%

Emprèstits 0 0,0% 2.167.150 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.167.150 0,3%

Total 241.161.703 100,0% 278.985.043 100,0% 86.119.541 100,0% 126.440.513 100,0% 75.727.836 100,0% 808.434.636 100,0%

 29,8%  34,5%  10,7%  15,%  9,4%  100,0%  

Quadre 11 

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

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

El resultat de les liquidacions dels pressuposts de les cinc universitats valencianes 
corresponents a 2002, diferencia entre drets reconeguts i obligacions reconegudes 
durant l’exercici, es reflecteix en el quadre següent, en euros: 

 
Concepte UPV UV UJI UA UMH 

Drets reconeguts de l’exercici (caps. I a VII) 217.621.032 248.818.689 61.209.438 121.919.415 60.854.284 

Obliga. reconegudes de l’exercici (caps. I a VII) 226.893.667 262.542.161 82.519.877 125.394.062 63.840.307 

Variació neta d’actius financers    (58.899)  

Variació neta de passius financers 23.540.671 22.949.918 24.910.103 4.339.592 14.873.552 

SUPERÀVIT <DÈFICIT> PRESSUPOST 2002 14.268.036 9.226.446 3.599.664 806.046 11.887.529 

Crèdits gastats financ. amb romanent tresoreria  32.398.647 3.642.388   

Desviacions positives   (3.286.043)  (12.907.103) 

Desviacions negatives   5.165.971  16.312.923 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE L’EXERCICI 14.268.036 41.625.093 9.121.980 806.046 15.293.349 

Quadre 12 
 

4.4 Balanç i compte de resultats agregats 

Els quadres 13 i 14 presenten de forma agregada el balanç de situació i el compte de 
resultats economicopatrimonial a 31 de desembre de 2002. 

L’actiu i el passiu del balanç s’eleven a 1.861.536.301 euros i el resultat de l’exercici 
puja a 94.179.852 euros. 
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BALANÇ EXERCICI 2002 

(En euros) 
ACTIU PASSIU 

 IMMOBILITZAT 1.431.121.323  FONS PROPIS 877.317.808 
   

I.- Inversions destinades a l’ús general 1.596.353 I.- Patrimoni 762.275.238 
Inversions destinades a l’ús general 1.596.353 Patrimoni 726.529.528 

  Patrimoni rebut en cessió 35.745.710 
II.- Immobilitzacions immaterials 20.275.253   

Despeses d’investigació i desenvol. 3.957.401 III.- Resultats d’exercicis anteriors 20.862.718 
Propietat industrial 1.203.601 Resultats d’exercicis anteriors 20.862.718 
Aplicacions informàtiques 9.431.676   
Drets. s/ béns en règ. d’arr. financ. 11.400.212 IV.- Resultats de l’exercici 94.179.852 
Drets d’ús sobre immobles 554.600 Resultats de l’exercici 94.179.852 
Amortitzacions (6.272.237)   

  INGR. PER DIS. DIVER. EXERC. 180.330.777 
III.- Immobilitzacions materials 1.144.075.516   

Terrenys i construccions 1.051.537.901 Ingr. difer. deriv. compr. financ. 180.330.777 
Instal.lacions tècniques i maquinària 66.389.056   
Utillatge i mobiliari 117.155.903  PROVIS. Pª RISCS I DESPESES 4.893.411 
D’altre immobilitzat 342.294.391   
Amortitzacions (433.301.735)  CREDITORS A LLARG TERMINI 656.033.072 
    

V.- Inversions financeres permanents 265.174.201 I.- Emis. i obligacions i altres valors 336.773.664 
Cartera de valors a llarg termini 2.412.201 Obligacions i bons 336.773.664 
Compromís financ. reemb. obligac. 175.643.917   
Fiances i dipòsits constituïts l/t 645.352 II.- D’altres deutes a llarg termini  319.259.408 
Generalitat Valenciana-Pla d’inv. 85.855.343 Deutes amb entitats de crèdit 290.294.229 
D’altres inversions financeres 627.942 Deutes en moneda estrangera 3.005.061 
Provisions (10.554) D’altres deutes 25.960.118 

DESP. PER DISTRIBU. DIV. EXERC. 6.462.325  CREDITORS A CURT TERMINI 142.815.132 
ACTIU CIRCULANT 423.952.653 I.- Emis .i  oblig. i altres valors negoci.  326.625 

 Interessos obligacions i d’altres  326.625 
I.- Existències 972.990    

 II.- Deutes amb entitats de crèdit 39.111.225 
II.- Deutors 329.027.777 Préstecs i d’altres deutes 39.111.225 

Deutors pressupostaris 143.736.461   
Deutors no pressupostaris 186.859.006 III.- Creditors 75.357.903 
Administracions públiques 278.380 Creditors pressupostaris 45.654.389 
D’altres deutors 17.965 Creditors pressupost.  3.222 
Provisions (1.864.035) Creditors no pressupostaris 5.203.720 

 Administracions públiques 16.392.073 
III.- Inversions financeres temporals 7.471.907 D’altres creditors 9.005.341 

Fiances i dipòsits constituïts a curt term. 771.907 Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 99.158 
D’altres inv. financeres temporals 6.700.000   

 IV.- Ajusts per periodificació 27.019.379 
IV.- Tresoreria 86.477.254   
   PROV.  RISCS I DESP. A CURT T.  146.101 
V.- Ajusts per periodificació 2.725   

Despeses avançades 2.725   
Total actiu 1.861.536.301 Total passiu 1.861.536.301 

Quadre 13 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL  

EXERCICI 2002 

(En euros) 

DEURE Import HAVER Import 

 DESPESES 659.640.093  INGRESSOS 753.819.945 

   

3. Despeses de funcionament  634.646.297 1. Vendes i prestacions de serveis 122.452.770 

Despeses de personal 394.593.635 Vendes 1.159.083 

Prestacions socials 114.261 Prestacions de serveis 121.293.687 

Dotacions per a amortiz. immobilitz. 66.591.795   

Variació de provisions de tràfec 726.324 2. Augment d’exist. de prod. term. 75.809 

D’altres despeses de gestió 139.785.014   

Despeses financeres i assimilables 32.801.396 3. D’altres ingressos de gestió ordinària 15.557.082 

Variac. provis. d’inv. financeres (109) Ingressos tributaris 269.212 

Diferències negatives de canvi 33.981 Reintegraments 1.838.271 

 D’altres ingressos de gestió 10.341.386 

4. Transferencias y subvenciones 14.837.420 D’altres interes. i ingressos assimilats 3.108.213 

Transferències corrents 11.954.419   

Transferències de capital 2.883.001 4. Transferències i subvencions 613.530.309 

 Transferències corrents 461.106.697 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 10.156.376 Subvencions corrents 34.977.985 

Despeses i partides d’altres exercicis 4.657.319 Transferències de capital 84.336.428 

Pèrdues procedents d’immobilitzat 4.896.388 Subvencions de capital 33.109.199 

Despreses extraordinàries 602.669   

 5. Beneficis i ingressos extraordinaris 2.203.975 

 Ingressos i beneficis d’altres exerc. 1.119.643 

  Ingressos extraordinaris 2.998 

  Beneficis procedents de l’immobilit. 1.081.334 

    

ESTALVI 94.179.852 ESTALVI NEGATIU -

Quadre 14 
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5. TRÀMIT D’AL.LEGACIONS 

En compliment del que es va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió  del 
dia 22 de desembre de 1986, així com del corresponent acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de 
fiscalització, corresponent a l’any 2002, que es va trametre al comptedonant perquè en 
el termini concedit formulés les al.legacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.- El text de les al.legacions formulades, si cal, així com els informes motivats que 
s’hi han emés, que han servit d’antecedent per a la seua estimació o desestimació 
per part d’aquesta Sindicatura formen part de l’expedient administratiu de la 
fiscalització, per la qual  cosa  podran  ser consultats pels comptedonants una 
vegada publicat aquest informe en el BOCV. 
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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 2002. Així mateix s'hi detalla la legislació que fonamentalment hem 
considerat en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en l'informe 
de fiscalització de cada universitat aquelles qüestions que afecten de forma singular 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 procediment de la fiscalització 

1.2.1 Abast de la revisió financera 

Els comptes anuals de la Universitat de València (d'ara en avant la Universitat), estan 
formats, a data 31 de desembre de 2002, per: el balanç, el compte de resultat econòmic i 
patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests comptes, que 
s'adjunten com annex íntegrament amb l'informe d'auditoria emés per la Intervenció 
General de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant la IGGV), foren aprovats pel 
Consell Social en data 15 d'abril de 2003 i presentats a aquesta Sindicatura de Comptes 
per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat informe d'auditoria, el qual 
és el resultat del control financer que -d'acord amb l'article 64 de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana- realitza la IGGV amb la col.laboració de les 
firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes d'acord amb la LOU i amb la mateixa llei de 
Sindicatura de Comptes. El resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. De fet, es produeix un doble control, en principi amb uns 
mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A aqueix 
efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, tot establint unes 
línies d'actuació conjunta. Així mateix, i amb la finalitat de reduir els efectes negatius 
d'aquest doble control, hem efectuat una revisió limitada. Les proves practicades s'han 
realitzat d'acord amb aquest enfocament, amb els principis i les normes d'auditoria 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructurat el treball de fiscalització, són les següents: 
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- Pressupost i comptabilitat, 

- inversions, 

- convenis i contractes d'investigació, 

- ingressos, 

- actius i passius financers, 

- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 
inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no les hem 
fiscalitzades, perquè es tracta d'àrees analitzades en profunditat per les firmes 
d'auditoria contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I, 
"Despeses de personal", obeeix al fet que la seua fiscalització s'efectuarà de forma 
alternativa en diversos exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions recollides en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, amb caràcter general, no s'han assumit les conclusions de la IGGV; i 
quan ha sigut així, ho hem assenyalat de forma expressa. 

Tampoc no han sigut objecte 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. Fundació 26,5% 

Fundació Universitat-Empresa de València Fundació 6,0% 

Quadre 1 

 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment -per part de la 
Universitat- de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2002, 
d'acord amb la normativa que s'indica en la introducció del volum VII, el qual recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. 

Així, mateix, en la revisió s'han tingut en compte les següents normes, que són 
aplicables específicament a la Universitat de València. 
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- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 172/1985, de 28 d'octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, amb les modificacions successives. 

- Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
de València, aprovat pel 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 següents fets, que afecten de forma significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) En el capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'han reconegut drets per 
10.636.785 euros, sobre la base d'una previsió del que hi havia pendent de rebre 
de la subvenció per "Objectius bàsics"; sense que el dit reconeixement s'haja 
ajustat als principis comptables públics (vegeu l'apartat 3.1.4.1). 

 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'ha ajustat als principis comptables que 
hi són d'aplicació (vegeu l'apartat 3.1.4.2). 

b) En el capítol IX d'ingressos, "Passius financers", i a conseqüència del criteri 
seguit per la Universitat de reconéixer en exercicis anteriors drets que calia no 
haver imputat a aqueixos exercicis, faltarien per reconéixer 2.843.467 euros en 
concepte de disposició de pòlissa de crèdit durant 2002 (vegeu l'apartat 3.1.4.3). 
Al seu torn, els ingressos d'aquest capítol es troben sobrevalorats en 5.135.575 
euros, en concepte de finançament pendent de rebre de la Generalitat 
Valenciana, ja que la Universitat no s'ha ajustat als principis comptables que hi 
són aplicables (vegeu l'apartat 3.1.4.3). 

 A conseqüència de tot això, el compte "Deutes amb entitats de crèdit", inclòs 
dins del balanç en l'epígraf de creditors a curt termini, i la seua contrapartida 
"Deutors per drets reconeguts per operacions de l'exercici corrent" de l'actiu del 
balanç, es troben sobrevalorats en 5.135.575 euros (vegeu l'apartat 3.2). 

 D'altra banda, calia haver reconegut en aquest exercici 7.216.436 euros del quart 
reemborsament del préstec del BEI que la Universitat va reconéixer en l'exercici 
anterior (vegeu l'apartat 3.1.4.3). 

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 
tals; segons que assenyalem en l'apartat 3.1.6. 

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

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 81,1% i el de 
compliment, en un 92,6% (vegeu l'apartat 3.1.3). 
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- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 92,9% i el de 
compliment, en un 83,7% (vegeu l'apartat 3.1.4). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
en la Universitat, durant el període objecte de fiscalització, incompliments rellevants de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, excepte pel que fa als pagaments 
pendents de justificar (vegeu l’apartat 3.2). 

Addicionalment, tot seguit indiquem un altre aspecte observat en el curs de la 
fiscalització efectuada: 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació, ha 
posat de manifest que la seua gestió ha sigut realitzada, per regla general, d'acord 
amb la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions contingudes en 
els apartats 4.1 i 4.2. 
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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 2002 ha sigut aprovada pel Consell 
Social el 15 d'abril de 2003 i tramesa a la Conselleria de Cultura i Educació el 17 d'abril 
de 2003, abans del 30 d'abril de 2003; tal i com es determina en l'article 15.5 de la llei 
12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost per a 2002, que va ser de 250.192.739 euros, el va aprovar el Consell 
Social el 18 de desembre de 2001, abans de l'entrada en vigor de la llei 10/2001, de 27 
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2002; per 
aquesta raó no s'hi va aplicar el que es disposa en l'article 15.5, referent a l'informe 
preceptiu que ha d'emetre la Conselleria de Cultura i Educació abans de l'aprovació del 
pressupost. La tramesa del pressupost per a 2002 a la Conselleria de Cultura i Educació 
es va fer el 20 de maig de 2002, fora del termini de l'article 15.6 de la citada llei. 

Tal i com es reflecteix en el quadre 2, on es recullen en euros les variacions a escala de 
capítols entre els pressuposts per a 2001 i 2002, aquest últim va créixer un 11,7% en 
relació al de l'exercici anterior. 

En l'estat d'ingressos destaca: 

- L'augment de 19.607.942 euros del capítol IV, "Transferències corrents", 
fonamentalment per la subvenció global de la Generalitat Valenciana, calculada 
segons el model del programa plurianual de finançament del sistema universitari. 

- L'increment de 10.219.754 euros del capítol VII, "Transferències de capital", 
originat per l'augment en l'estimació de les transferències que s'han de rebre tant 
de la Generalitat Valenciana, com de l'Estat. 

- La disminució de 9.271.514 euros del capítol IX, "Passius financers", originada 
pel finançament de l'anualitat 2002 corresponent al II Pla d'Inversions, que 
s'estima inferior a la de l'any 2001. 

En l'estat de despeses és rellevant l'increment de 16.507.734 euros que experimenta el 
capítol VI, "Inversions reals", un 26,7%, motivat per l'augment dels fons FEDER per a 
finançar les infraestructures d'investigació; així com per l'augment previst en inversions 
per reposició. 
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Pressupost inicial 

Capítols 
2002 2001 

Variació pressupost 

02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 42.878.163 37.517.375 5.360.788 14,3% 

IV Transferències corrents 163.120.293 143.512.351 19.607.942 13,7% 

V Ingressos patrimonials 846.742 512.146 334.596 65,3% 

VII Transferències de capital 24.716.166 14.496.412 10.219.754 70,5% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 18.631.375 27.902.889 (9.271.514) (33,2%) 

Total ingressos 250.192.739 223.941.173 26.251.566 11,7% 

I Despeses de personal 133.293.970 126.619.493 6.674.477 5,3% 

II Despeses de funcionament 25.854.830 23.983.100 1.871.730 7,8% 

III Despeses financeres 9.535.478 9.099.762 435.716 4,8% 

IV Transferències corrents 2.864.195 2.240.218 623.977 27,9% 

VI Inversions reals 78.274.944 61.767.210 16.507.734 26,7% 

VII Transferències de capital 369.322 231.390 137.932 59,6% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total despeses 250.192.739 223.941.173 26.251.566 11,7% 

Quadre 2 

 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El quadre 3 recull en euros les modificacions de crèdits, que ascendiren a 82.628.362 
euros; cosa que indica un creixement del 33,0% en relació al pressupost inicial. Són 
significatives les variacions produïdes en els capítols d'ingressos VIII, "Actius 
financers", (per la incorporació del romanent de tresoreria), i IX, "Passius financers". 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 
pressupost 

definit./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 42.878.163 9.783.494 52.661.657 22,8% 

Transferències corrents 163.120.293 6.784.500 169.904.793 4,2% 

Ingressos patrimonials 846.742 43.573 890.315 5,1% 

Alienació inversions reals 0 408 408 - 

Transferències de capital 24.716.166 12.505.578 37.221.744 50,6% 

Actius financers 0 32.398.647 32.398.647 - 

Passius financers 18.631.375 21.112.162 39.743.537 113,3% 

Total ingressos 250.192.739 82.628.362 332.821.101 33,0% 

Despeses de personal 133.293.970 2.351.709 135.645.679 1,8% 

Despeses de funcionament 25.854.830 15.811.298 41.666.128 61,2% 

Despeses financeres 9.535.478 682.719 10.218.197 7,2% 

Transferències corrents 2.864.195 2.437.519 5.301.714 85,1% 

Inversions reals 78.274.944 53.378.498 131.653.442 68,2% 

Transferències de capital 369.322 750.183 1.119.505 203,1% 

Actius financers 0 0 0 - 

Passius financers 0 7.216.436 7.216.436 - 

Total despeses 250.192.739 82.628.362 332.821.101 33,0% 

Quadre 3 

 

En l'estat d'ingressos, el capítol més afectat per les modificacions pressupostàries és el 
capítol VIII, "Actius financers", que s'incrementa respecte de la previsió inicial en 
32.398.647 euros, a causa de la utilització del romanent de tresoreria per a finançar 
modificacions de crèdit, especialment en els capítols VI, "Inversions reals", i II, 
"Despeses de funcionament", que augmenten en 53.378.498 i 15.811.298 euros, 
respectivament. 

La Universitat, durant l'exercici de 2002, ha tramitat 51 expedients de modificació 
pressupostària; aquesta Sindicatura n'ha comprovat l'adequada aprovació per part de 
l'òrgan competent. 

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 hi ha sigut del 81,1% i el grau de compliment, del 92,6%. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

I Desps. personal 135.645.679 134.578.688 131.633.222 2.945.466 99,2% 97,8%

II Desps. funcionament 41.666.128 33.470.254 31.406.274 2.063.980 80,3% 93,8%

III Desps. financeres 10.218.197 10.190.006 9.977.817 212.189 99,7% 97,9%

IV Transfers. corrents 5.301.714 3.964.924 3.898.949 65.975 74,8% 98,3%

VI Inversions reals 131.653.442 79.396.629 64.931.861 14.464.768 60,3% 81,8%

VII Transfers. de capital 1.119.505 941.660 743.940 197.720 84,1% 79,0%

IX Passius financers 7.216.436 7.216.436 7.216.436 0 100,0% 100,0%

Total 332.821.101 269.758.597 249.808.499 19.950.098 81,1% 92,6%

Quadre 4 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 10.218.197 euros i 
s'hi van reconéixer obligacions per import de 10.190.006 euros; cosa que dóna un grau 
d'execució del 99,7%. Els pagaments líquids han ascendit a 9.977.817 euros, que donen 
un grau de compliment del 97,9%. 

La composició de les obligacions reconegudes en el capítol III a 31 de desembre de 
2002, en euros, és la següent: 
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Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Interessos emissió de deute 7.303.624 7.303.624 

Interessos préstec BEI   1.975.846 1.975.846 

Interessos pòlissa de crèdit BSCH 594.635 383.084 

D'altres despeses financeres 315.901 315.263 

Total 10.190.006 9.977.817 

Quadre 5 

 

3.1.3.2 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en aquest capítol ascendiren a 
79.396.629 i 64.931.861 euros, respectivament; de manera que el grau d'execució 
aconseguit ha sigut del 60,3%, mentre que el grau de compliment hi ha sigut del 81,8%. 

La composició i evolució de les obligacions reconegudes del capítol VI es mostra, en 
euros, en el quadre 6: 

 
 

Concepte 
 

2002 
 

2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Terrenys i  béns naturals 67.620 407.474 (339.854) (83,4%) 

Edificis i d'altres construccions 930.460 2.294.478 (1.364.018) (59,4%) 

Maquinària, instal., utillatge i mat. transp. 414.576 190.396 224.180 117,7% 

Mobiliari i estris 4.349.847 2.487.340 1.862.507 74,9% 

Equips per al processament d'informació 3.241.920 3.123.606 118.314 3,8% 

Béns destinats a l'ús públic 28.038.296 30.678.904 (2.640.608) (8,6%) 

D'altre immobilitzat material i immaterial 1.817.043 5.310.983 (3.493.940) (65,8%) 

Investigació, estudis i projectes en curs 40.536.867 20.948.244 19.588.623 93,5% 

Total 79.396.629 65.441.425 13.955.204 21,3% 

Quadre 6 

 

Durant l'exercici de 2000 conclogué l'execució del I Pla d'Inversions; en l'exercici de 
2002 estava vigent el II Pla d'Inversions, que preveu el finançament d'inversions per un 
import de 73.473.729 euros. 

El II Pla es va desglossar en tres avançaments: el primer, de 30.050.605 euros, aprovat 
per acord del Consell de 2 de març de 1999; el segon, de 24.791.749 euros, per acord 
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del Consell de 22 de desembre de 2000, i un últim tram de 18.631.375 euros, aprovat 
per acord del Consell de 26 de juliol de 2001. 

L'anualitat 2002, per 30.359.499 euros, fou programada per resolució de la Direcció 
General d'Ensenyaments Universitaris de 31 de maig de 2002, i l'import correspon a la 
part d'anualitats no executades en exercicis anteriors. 

La reprogramació definitiva per projectes s'estableix, pel mateix import, en la resolució 
de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de 28 de gener de 2003. 

El desglossament per projectes de l'anualitat de 2002 és el següent, en euros: 

 
Projecte Import 

Campus de Tarongers 15.391.321 

Campus Blasco Ibáñez 12.140.635 

Campus Burjassot - Paterna 2.827.493 

Total 30.359.449 

Quadre 7 

 

El desglossament de la inversió realitzada durant l'exercici de 2002, per projectes, 
s'expressa en el quadre 8, en euros: 

 
Projecte Import 

Campus de Tarongers 9.390.562 

Campus Blasco Ibáñez 12.140.636 

Campus Burjassot - Paterna 19.478 

Total 21.550.676 

Quadre 8 

 

El resum d'execucions i autoritzacions d'aquest II Pla es mostra, en euros, en el quadre 
número 9. 
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Anualitat 

1999 2000 2001 2002 Total 
Inversió 

realitzada 

6.599.780  6.599.780 6.599.780 

 12.492.998 12.492.998 12.492.998 

  24.041.007 24.041.007 24.041.007 

  30.359.449 30.359.449 21.550.676 

6.599.780 12.492.998 24.041.007 30.359.449 73.493.234 64.684.461 
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 2003 

 
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 

  16.412.905 5.137.771 21.550.676 

1.022.388 13.386.084 19.816.402 25.321.816 5.137.771 64.684.461 

Quadre 9 

 

D'altra banda, en l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs", es 
recullen obligacions reconegudes per un import de 40.536.867 euros. S'inclouen ací tant 
despeses d'immobilitzat, com de personal i d'altres de corrents, destinades a contractes, 
convenis o programes d'investigació. En el subsistema de comptabilitat patrimonial, 
d'acord amb els principis comptables, la Universitat solament incorpora a l'immobilitzat 
béns inventariables i despeses activables, perquè constitueixen actius que produiran 
ingressos certs. 

Pel que fa a la revisió dels documents comptables, s'han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec del capítol VI per un import total de 18.946.148 euros; cosa que 
representa un 23,9% del total de despeses d'aquest capítol, les quals es comenten en 
l'apartat 4.1 d'aquest informe. 

3.1.3.3 Passius financers 

En el capítol IX, "Passius financers", tant les obligacions reconegudes, com els 
pagaments efectuats, ascendiren a 7.216.436 euros; de manera que tant el grau 
d'execució, com el de compliment, han sigut del 100,0%. En l'apartat 3.1.4.3 s'analitza 
aquest import. 
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3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 332.821.101 euros i els drets reconeguts 
s'eleven a 278.985.043 euros. En el quadre 10 es mostra, en euros, l'execució del 
pressupost d'ingressos de l'exercici 2002. El grau d'execució ha sigut del 92,9% i el grau 
de compliment, del 83,7%, sense considerar-hi el romanent de tresoreria. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

III Taxes i d'altres ingressos 52.661.657 51.634.679 44.803.729 6.830.950 98,0% 86,8%

IV Transferències corrents 169.904.793 166.196.750 150.397.906 15.798.844 97,8% 90,5%

V Ingressos patrimonials 890.315 484.866 431.821 53.045 54,5% 89,1%

VI Alienació inversions 408 2.998 408 2.590 734,8% 13,6%

VII Transferències capital 37.221.744 30.499.396 14.574.689 15.924.707 81,9% 47,8%

IX Passius financers 39.743.537 30.166.354 23.193.584 6.972.770 75,9% 76,9%

Exercici corrent 300.422.454 278.985.043 233.402.137 45.582.906 92,9% 83,7%

Romanent de tresoreria 32.398.647   

Total 332.821.101   

Quadre 10 

 

A continuació es comenten els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 
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3.1.4.1 Transferències corrents 

Tal com es recull en el quadre 11, els drets reconeguts, que ascendiren a 166.196.750 
euros, experimentaren un creixement del 6,6% en relació a l'exercici anterior. El grau 
d'execució va ser del 97,8% i el de compliment, del 90,5%. 

 
2002 2001 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 163.413.407 98,3% 152.844.272 98,0% 6,9% 

De l'Administració central 972.039 0,6% 1.226.233 0,8% (20,7%) 

D'altres 1.811.304 1,1% 1.835.443 1,2% (1,3%) 

Total 166.196.750 100,0% 155.905.948 100,0% 6,6% 

Quadre 11 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a 
163.413.407 euros; el seu desglossament és el següent, en euros: 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts de la G.V. 110.395.720

- Increment subvenció s/ acord Govern Valencià de 05/11/02 22.136.596

- Increment subvenció s/ acord Govern Valencià de 17/12/02 1.658.463

- Increment subvenció s/ acord Govern Valencià de 17/12/02 1.500.000

- Increment subvenció  287.245

- Import pent. transf. a 31/12/02, abonament aprovat per acord Govern Valencià 18/02/03 1.791.404

- Subvenció objectius bàsics 10.636.785

Total subvenció global 148.406.213

- Transferència per a interessos d'obligacions i bons 7.303.624

- Transferència corrent per a interessos préstec BEI 1.975.846

- Subvenció conveni consecució equilibri pressupostari 1.658.463

- Transferència corrent Conselleria Sanitat per a nòmines PDI 3.794.618

- D'altres subvencions 274.643

Total d'altres transferències corrents 15.007.194

Total transferències corrents G.V. 163.413.407

Quadre 12 
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Quant al pendent de cobrament a 31 de desembre de 2002 de la subvenció global, que és 
de 13.929.179 euros, cal assenyalar el següent: 

- La Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut 
obligacions per import de 12.428.189 euros corresponents al pendent de 
cobrament de la subvenció global. Així mateix, cal fer constar que, d'aquesta 
quantitat, n'hi ha 10.636.785 euros que havien sigut comptabilitzats basant-se en 
una mera previsió; cosa que resulta inadequada. En aquest sentit, s'ha de tenir en 
compte que, d'acord amb els principis comptables públics, la Universitat ha de 
reconéixer els drets per transferències quan en perceba el cobrament, o quan li 
siga notificat el reconeixement de l'obligació per part de l'ens que concedeix la 
transferència. 

- 1.500.000 euros es rep en el primer trimestre de l’exercici de 2003. 

El quadre 13 recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per les 
transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global lligada al PPF dels exercicis de 2000, 2001 i 2002. 

 
2000 2001 2002 

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

Exercici corrent  

1r. trimestre 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 33.204.894 22,4%

2n. trimestre 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 34.863.357 23,5%

3r. trimestre 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0% 33.204.894 22,4%

4t. trimestre 27.802.808 21,9% 21.797.021 15,6% 33.203.889 22,3%

Total exercici corrent 103.458.194 81,6% 118.079.159 84,6% 134.477.034 90,6%

Exercici següent   

1r. trimestre 17.227.291 13,6% 3.427.229 2,5% 1.500.000 1,0%

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

Pendent de cobrament 6.128.959 4,8% 6.903.676 5,0% 12.429.179 8,4%

Total exercici següent 23.356.250 18,4% 21.337.270 15,4% 13.929.179 9,4%

Total 126.814.444 100,0% 139.416.429 100,0% 148.406.213 100,0%

Quadre 13 
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3.1.4.2 Transferències de capital 

Tal i com es reflecteixen el quadre 10, els drets reconeguts han ascendit a 30.499.396 
euros, que donen un grau d'execució del 81,9%. Tanmateix, els cobrament realitzats han 
sigut de 14.574.689 euros, i això indica un grau de compliment del 47,8%. 

L'evolució de les transferències de capital, respecte de l'exercici anterior, es pot veure en 
el quadre 14, en euros. 

 
2002 2001 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

02/01 

De l'Administració de l'Estat 24.948.677 81,8% 9.960.495 57,9% 150,5% 

De la Generalitat Valenciana 4.851.942 15,9% 6.313.934 36,7% (23,2%) 

D'altres 698.777 2,3% 919.319 5,4% (24,0%) 

Total 30.499.396 100,0% 17.193.748 100,0% 77,4% 

Quadre 14 

 

Dels drets reconeguts per transferències de capital de l'Administració de l'Estat, l'import 
més significatiu en correspon als fons FEDER, que pugen a 7.812.139 euros. En la 
comptabilitat d'aquests drets, la Universitat ha aplicat el criteri de reconéixer un 70,0% 
de l'import de les obligacions reconegudes en els projectes finançats pels dits fons. 
Aquesta forma de comptabilitzar és inadequada, perquè no s'ha aplicat correctament el 
principi de prudència, el qual exigeix reconéixer el dret quan s'ha percebut l'ingrés o 
quan s'ha tingut coneixement que l'Estat ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació 
correlativa. Aquests requisits no s'han complit, i els cobraments de l'exercici pel dit 
concepte han ascendit a 6.002.371 euros, de manera que els drets reconeguts estan 
sobrevalorats en 1.809.768 euros. Podem assenyalar que la Universitat va seguir el 
mateix criteri l'any 2001 i que en el dit període va reconéixer inadequadament 2.950.961 
euros. La Universitat ha comptabilitzat en exercicis tancats el dit import amb els 
cobraments efectuats en 2002 (vegeu l'apartat 3.1.5). 

D'altra banda, la Universitat, en el reconeixement dels fons FEDER canalitzats per mitjà 
de la Generalitat Valenciana, segueix un criteri similar als fons FEDER-Estat; però en 
aquest cas comptabilitza com a dret el 100,0% de les obligacions reconegudes. En 
l'exercici de 2002 la recaptació per aquest concepte va ser de 3.934.585 euros -encara 
que la Universitat va comptabilitzar ingressos en l’exercici corrent per 2.308.357 euros-, 
ja que part de l'import recaptat, 3.231.228 euros, la van registrar en exercicis tancats per 
tal de saldar l'import pendent de cobrament reconegut inadequadament en l'exercici 
anterior (vegeu l'apartat 3.1.5). La diferència, 703.357 euros, juntament amb 1.604.800 
euros, resultant del finançament pendent de rebre per obligacions reconegudes en 
projectes finançats amb els dits fons, conformen els drets reconeguts per la Universitat. 
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3.1.4.3 Passius financers 

Els drets reconeguts en aquest capítol s'eleven a 30.166.354 euros. El grau d'execució ha 
sigut del 75,9% i el de compliment, del 76,9%. 

En el quadre 15 figura el detall de l'execució del capítol IX d'ingressos per conceptes, en 
euros. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 

Parcs científics i tecnològics 2.167.150 329.955 1.837.195

Disposició pòlissa de crèdit a 31/12/02 22.863.629 22.863.629 0

G.V. Pla d'Inversions 2002 5.135.575 0 5.135.575

Total 30.166.354 23.193.584 6.972.770

Quadre 15 

 

L'import comptabilitzat en concepte de "Parcs científics i tecnològics" correspon a tres 
resolucions del Ministeri de Ciència i Tecnologia, per mitjà de les quals concedeixen a 
la Universitat tres avançaments reemborsables. Les dites resolucions fixen un termini 
d'amortització de quinze anys, comprés un període de mancança de tres anys, a un tipus 
d'interés del 0%. És per això que la Universitat els ha donat els tractament de préstecs 
sense interés i els ha comptabilitzats en el capítol IX d'ingressos. Els imports pendents de 
cobrament al tancament de l'exercici foren recaptats en gener de 2003. La composició 
del dit import, en euros, és la següent: 

 
Data 

resolució 
 

Títol del projecte 
 

Import 

28/12/01 Tecnologies genòmiques i proteòniques en agroalimentació (anualitat 2002) 329.955

17/12/02 Tecnologies genòmiques i proteòniques aplicades a biomedicina i salut 267.000

26/12/02 Desenvolupament de les línies centrals d'especialització del Parc Científic 
de Burjassot-Paterna de la UV (anualitat 2002). 

1.570.195

Total 2.167.150 

Quadre 16 

 

La Universitat ha comptabilitzat en el capítol IX d'ingressos 22.863.629 euros relatius a 
la disposició d'una pòlissa de crèdit del BSCH. 

Així mateix, ha comptabilitzat 7.216.436 euros en el capítol IX de despeses com 
amortització parcial de la pòlissa de crèdit, en rebre una part del préstec del BEI. La 
variació del passiu financer relatiu a aquesta pòlissa de crèdit, que es dedueix de les 
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operacions així comptabilitzades, seria de 15.647.193 euros; tanmateix, la variació real 
en l'exercici de 2002 ha sigut de 18.490.660 euros, obtinguda per la diferència entre el 
saldo final, que és de 26.174.474 euros, i el saldo inicial de 7.683.814 euros. Per tant, 
faltarien per reconéixer en l'exercici corrent 2.843.467 euros en concepte de disposició 
de pòlissa de crèdit. Això és deu al fet que la Universitat ja va reconéixer 
inadequadament el dit import en 2001 i, en conseqüència, va comptabilitzar l'ingrés de 
2002 en exercicis tancats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

Cal tenir en compte també que el saldo de la pòlissa de crèdit a 31 de desembre de 2001, 
7.683.814 euros, es trobava -segons la comptabilitat de la Universitat- pendent de 
cobrament a la dita data. L'ingrés ha sigut comptabilitzat en l'exercici de 2002 en 
pressuposts tancats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

D'altra banda, el 4 d'abril de 2002 la Universitat rebé 7.216.436 euros del BEI, que calia 
haver comptabilitzat en el capítol IX d'ingressos; però, com que en 2001 els va 
reconéixer inadequadament, aquest any els ha registrats en el pressupost d'exercicis 
tancats d'ingressos (vegeu l'apartat 3.1.5). 

Per acabar, assenyalarem que els drets reconeguts en el concepte "Generalitat 
Valenciana, pla d'inversions any 2002", per 5.135.575 euros, fa referència a l'import que 
queda per finançar per part de la Generalitat Valenciana al tancament de l'exercici, 
obtingut per la diferència entre les inversions realitzades i el finançament rebut fins a la 
dita data. La comptabilitat d'aquest fet no ha sigut adequada, ja que el reconeixement de 
drets s'ha fet sobre el finançament pendent de rebre. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 17 reflecteix, en euros, els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament d'exercicis anteriors. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2002 Segons ctes. 2001 

Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

64.349.494 (1.134.952) 63.214.542 51.564.733 11.649.809 

 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2002 Segons ctes. 2001

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

22.232.642 (60.235) 22.172.407 22.087.364 85.043 

Quadre 17 
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Entre els ajusts efectuats en els drets pendents de cobrament, s'inclou l'anul.lació de 
l'excés de l'estimació realitzada de la subvenció que s'ha de rebre per objectius bàsics 
corresponent a l'exercici de 2001, per 891.152 euros (vegeu l'apartat 3.1.4.1). 

En el quadre 18 es reflecteix, en euros, la composició dels cobraments de l'exercici de 
2002 de pressuposts tancats. 

 
Capítol Concepte Import 

Part subvenció objectius 2001 2.557.706 

Subvenció PPF 2001 9.639.014 

Subvenció equilibri pressupostari 2001 (Estat) 580.628 

IV 

Subvenció equilibri pressupostari 2001 (G.V.) 1.656.251 

Cobrament fons FEDER Estat 2001 (vegeu apartat 3.1.4.2) 2.950.961 VII 

Cobrament fons FEDER G.V. 2001 (vegeu apartat 3.1.4.2) 3.231.228 

Cobrament parcs tecnològics 2.022.255 

Cobrament finançament BEI (vegeu apartat 3.1.4.3) 7.216.436 

Saldo disposat pòlissa crèdit a 31/12/01 (vegeu apartat 3.1.4.3) 7.683.814 

IX 

Finançament pendent Pla Inversions 2001 (vegeu apartat 3.1.4.3) 2.843.467 

Diversos Diversos conceptes 11.182.973 

Total 51.564.733 

Quadre 18 

 

El pendent de cobrament d'exercicis tancats inclou un import de 885.190 euros, per la 
transferència no rebuda de la Generalitat Valenciana per a sufragar els interessos 
generats per les operacions de crèdit per a finançar els plans d'inversions, import que en 
els exercicis de 1999 a 2001 fou comptabilitzat sense ajustar-se als principis comptables 
públics. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal i com es reflecteix en els quadres 19 i 20, el resultat pressupostari de l'exercici de 
2002 ha sigut de 41.625.093 euros i el romanent de tresoreria, de 40.550.376 euros. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconeguts 

 
Import 

Operacions no financeres 248.818.689 262.542.161 (13.723.472) 

Operacions amb actius financers 0 0 0 

Operacions comercials 0 0 0 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 248.818.689 262.542.161 (13.723.472) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 30.166.354 7.216.436 22.949.918 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  9.226.446 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria  32.398.647 

IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT FINANÇAMENT EXERCICI  41.625.093 

Quadre 19 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 59.236.073 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 45.582.906 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 11.649.809 

(+) Deutors no pressupostaris 2.003.358 

Per a deduir: provisions per a insolvències 0 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 26.317.489 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 19.950.098 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 85.043 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Creditors no pressupostaris 6.282.348 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 7.631.792 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 40.550.376 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 0 

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 0 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 40.550.376 

Quadre 20 

 

El resultat pressupostari, així com el romanent de tresoreria obtingut, han inclòs en el 
seu càlcul drets que no poden ser considerats com a tals (segons que comentem en els 
apartats 3.1.4.1, "Transferències corrents", 3.1.4.2, "Transferències de capital", i 3.1.4.3, 
"Passius financers". 
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En la memòria presentada per la Universitat, s'inclou la següent distribució del 
romanent de tresoreria: 

 
Concepte Import 

Fases A i AD 6.343.776 

Romanents de crèdits 687.891 

Romanents afectats article 68 27.762.448 

Romanents afectats específics 5.751.876 

Drets reconeguts 4.385 

Total 40.550.376 

Quadre 21 

 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 26 i 27 es reflecteixen el balanç i el compte de resultats, en euros. 

Quant al balanç i al compte de resultats, interessa destacar: 

a) El compte "Deutes amb entitats de crèdit", inclòs en l'epígraf de creditors a llarg 
termini del balanç, presenta la composició següent, en euros: 

 
Import 

Préstec BEI 51.687.041 

Préstecs Ministeri de Ciència i Tecnologia 6.028.803 

Total 57.715.844 

Quadre 22 

 

- L'import que hi figura com a "Préstec BEI" obeeix al contracte de 
finançament signat el 30 d'octubre de 1997 entre el Banc Europeu 
d'Inversions (BEI) i la Universitat. 

- La denominació "Préstecs Ministeri de Ciència i Tecnologia" recull els 
avançaments reemborsables concedits a la Universitat pel dit Ministeri en 
l'exercici de 2000, per 1.839.398 euros, en l'exercici de 2001, per 
2.022.255 euros, i en l'exercici de 2002, per 2.167.150 euros (vegeu 
l'apartat 3.1.4.3). 

b) El compte "Deutes amb entitats de crèdit", inclòs en l'epígraf de creditors a curt 
termini del balanç, presenta la composició següent, en euros: 
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Import 

Saldo disposat pòlissa de crèdit a 31/12/02 26.174.474 

GV Pla d'Inversions 2002 5.135.575 

Total 31.310.049 

Quadre 23 

 

- "GV Pla d'Inversions 2002", que inclou el pendent de finançament per 
part de la Generalitat Valenciana i que s'eleva a 5.135.575 euros -
comentat en l'apartat 3.1.4.3 d'aquest informe-, ha de ser eliminat 
d'aquest epígraf de "Deutes amb entitats de crèdit" amb abonament al 
compte "Deutors per drets reconeguts per operacions de l'exercici 
corrent", perquè no obeeix al concepte que el dit epígraf recull. 

c) El saldo de deutors no pressupostaris, on a 31 de desembre de 2002 figuren 
6.182.232 euros relatius als comptes "Deutors per provisió de fons per a 
justificar" i "Deutors de caixa fixa", amb uns saldos de 193.884 i 28.026 euros, 
respectivament. Després d'analitzar el compte de "Deutors per provisió de fons 
per a justificar", s'ha observat el següent: 

- En la comptabilitat dels pagaments per a justificar, la Universitat 
únicament registra en el pressupost l'autorització i la disposició; però no 
la resta de fases, les quals es comptabilitzen una vegada que es justifica 
la despesa, a pesar que això s'exigeix també en el Manual de Procediment 
de Gestió Econòmica. Tal ocorre amb el pagament de 121.161 euros per 
a una opció de compra per a l'adquisició de dos immobles destinats a una 
clínica podològica. Malgrat que l'opció de compra es va escripturar el 22 
de novembre de 2002, al tancament de l'exercici aquest pagament no 
havia sigut justificat i, per tant, no s'havia reconegut l'obligació 
corresponent. 

- Existeixen almenys 68.166 euros de fons per a justificar amb una 
antiguitat superior a tres mesos, alguns dels quals fins i tot des de 1996. 
En escrits complementaris a les al.legacions, la Universitat assenyala que 
el saldo ha quedat reduït a 10.220 euros, fet que està pendent de ser 
comprovat per aquesta Sindicatura de Comptes. 

El saldo de "Deutors de caixa fixa" presenta la composició següent a 31 de desembre de 
2002, en euros: 
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Centre Import 

Facultat Ciències Econòmiques 25.713 

Servei Informació Bibliogràfica 612 

Servei Formació Permanent 1.701 

Total 28.026 

Quadre 24 

 

Durant l'exercici de 2002, els comptes de caixa fixa passen a formar part del saldo de 
tresoreria (tal i com s'explica més avant en aquest apartat), llevat dels tres saldos que 
figuren en el quadre 24. El saldo del Servei d'Informació Bibliogràfica correspon a uns 
pagaments pendents de justificar d'exercicis anterior, dels quals cal exigir la justificació 
o el reintegrament. 

Aquesta Sindicatura ha analitzat l'import dels pagament pendents de justificar de la 
caixa fixa de la Facultat de Ciències Econòmiques, que a 31 de desembre de 2002 
pujaven a 14.252 euros. A partir de l'anàlisi de la mostra, que ha ascendit a 5.822 euros, 
s'ha comprovat que hi ha 4.949 euros que es justifiquen una vegada passats els tres 
mesos preceptius. 

Segons el que hem comentat ja anteriorment, el saldo de tresoreria, que a 31 de 
desembre de 2002, s'eleva a 7.631.792 euros, inclou un import de 90.727 euros de 
saldos en comptes de caixa fixa, denominats així per la Universitat. D’aquest saldo, 
32.144 euros haurien de reclassificar-se a extrapressupostaris. 

El dit saldo presenta la composició següent, en euros: 

 
 Import 

Saldo en bancs 53.494 

Saldo en metàl.lic 5.616 

VISA (527) 

Avançaments de caixa fixa 32.144 

Total 90.727 

Quadre 25 

Aquesta Sindicatura ha verificat una mostra d'aquests avançaments, que ha ascendit a 
16.539 euros, i s'ha comprovat que 8.064 euros estan adequadament comptabilitzats, 
que 2.750 euros estaven justificats al tancament de l'exercici -encara que no es 
comptabilitzen fins a l'exercici següent-, i que 2.301 euros no es poden comptabilitzar 
per falta de crèdit, encara que estaven degudament justificats. Els 3.424 euros restants es 
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justifiquen en juny de 2003; tanmateix feien referència a avançaments concedits en juny 
de 2002. 

El balanç a 31 de desembre de 2002 es mostra tot seguit, en euros. 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

A) Immobilitzat 589.885.949 A) Fons propis 230.658.485
II.- Immobilitzacions immaterials 11.433.559 I.- Patrimoni 206.824.642

Aplicacions informàtiques 2.277.052 Patrimoni 182.778.451
Propietat intel.lectual 1.673 Patrimoni rebut en cessió 24.046.191
Drets s/béns règim arrend. financer 11.400.212  
Amortitzacions (2.245.378)  

  IV.- Resultats de l'exercici 23.833.843
III.- Immobilitzacions materials 402.773.013  

Terrenys i construccions 410.453.226 B) Ir. difer. dret compr. finc. 175.643.917
Instal.lacions tècniques 9.148.887  
Utillatge i mobiliari 43.159.412  
D'altre immobilitzat 112.470.414 C) Provis. per a riscs i despeses 597.941
Amortitzacions (172.458.926)  

V.- Inversions financeres permanents 175.679.377 D) Creditors a llarg termini 187.603.409
Cartera de valors a llarg termini 35.460  
Compromís financ. reembors. obligs. 175.643.917 I.- Emis. i obligs .i d'altres valors negoc. 123.956.876

  Obligacions i bons 123.956.876
B) Desps. per a distrib. en diversos exers. 4.378.165  

  II.- D'altres deutes a llarg termini 63.646.533
  Deutes amb entitats de crèdit 57.715.844

C) Actiu circulant 71.374.257 Proveïdors d'immobilitzat 5.930.689
II.- Deutors 63.074.003  

Deutors pressupostaris 57.232.715 E) Creditors a curt termini 71.134.619
Deutors no pressupostaris 6.182.232  
Administracions públiques 132.127 II- Deutes amb entitats de crèdit 31.310.049
D'altres deutors 299 Préstecs i d'altres deutes 31.310.049
Provisions (473.370)  

  III.- Creditors 28.366.458
III.- Inversions financeres temporals 668.462 Creditors pressupostaris 20.035.141

Fiances i dipòsits constituïts a c.t. 668.462 Creditors no pressupostaris 1.784.067
  Administracions públiques 4.178.186

IV.- Tresoreria 7.631.792 D'altres creditors 2.326.494
Comptes operatius 7.631.792 Fiances i dipòsits rebuts a c.t. 42.570
  IV.- Ajusts per periodificació 11.458.112

Total Actiu 665.638.371 Total Passiu 665.638.371

Quadre 26 
 

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002 es mostra a continuació, en euros. 
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DEURE Import HAVER Import 
DESPESES 226.909.485 INGRESSOS 250.743.328
1. Despeses de funcionament  219.619.842 1. Ingressos de gestió ordinària 44.456.176

Despeses de personal 144.262.685 Taxes per prestació de serveis 26.015.100 
Prestacions socials 429 Prestació de serveis 18.441.076 
Dotacions per a amortitz. immobilitzat 17.460.939  
Variació provisions de tràfic 473.369  
D'altres despeses de gestió 46.961.676   
Despeses financeres i assimilables 10.460.744   

 2. D'altres ingressos de gestió ordinària 9.342.369
  D'altres ingressos financers 336.836 

2. Transferències i subvencions 4.906.583 Reintegraments 911.137 
Transferències corrents 3.964.923 Ingressos per arrendament 148.031 
Transferències de capital 941.660 D'altres ingressos 5.976.130 
  Excés de provis. per risc i desps. 1.937.295 

 Provisió insolvències aplicada 32.940 
  3. Transferències i subvencions 196.870.346

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 2.383.060 Transferències corrents 163.413.407 
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.134.952 Subvencions corrents 2.783.343 
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 650.167 Subvencions de capital 30.673.596 
Despeses extraordinàries 597.941   
 4. Beneficis i ingressos extraordinaris 74.437
 Ingressos i benefs. d'altres exercicis 60.235 
 Ingressos extraordinaris 2.998 

Benefs. proced. d'immobil. material 11.204 
Estalvi 23.833.843 Estalvi negatiu -

Quadre 27 

 

La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial es 
mostra a continuació, en euros. 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 23.833.843 
RESULTAT PRESSUPOSTARI (capítols 1 a 7) (13.723.472) 
DIFERÈNCIA 37.557.315 

 CONCILIACIÓ  
  A)  FACTORS POSITIUS 58.555.913 

   
 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS  
   
 Obligacions de l’exercici en grup 2 de la comptabilitat patrimonial 55.359.072 
 Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 1.272.202 
   
 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS  
   
 Regularització de l’ajust per periodificació de taxes acadèmiques 01/02 10.846.913 
 Ajust per periodificació de taxes acadèmiques 02/03 (11.458.112) 
 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de la matrícula 02/03 4.820.580 
 Anul.lació per reclassificació taxes acadèmiques de centres adscrits mat. 02/03 159.181 
 Venciment dret a cobrar procedent de reclassificació taxes mat. 01/02 (4.493.179) 
 Venciment dret a cobrar proced. de reclassif. taxes centres adscrits 01/02 (166.617) 
 Benefici per modific. en menys d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors 60.235 
 Benefici procedent de l’immobilitzat material 11.204 
 Regularització provisions per a insolvències de 2001 32.940 
 Regularització provisions per a responsabilitats de 2001 1.937.295 
 Donacions 174.199 
   

  B)  FACTORS NEGATIUS 20.998.598 
   
 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES  
   
 Sanejament de despeses financeres diferides d’altres deutes 306.391 
 Sanejament de despeses de formalització de deutes (oblig. i bons) 270.737 
 Pèrdues procedents de l’immobilitzat material (baixes) 646.185 
 Pèrdues procedents de l’immobi. material (baixa per reclassific. a desp. corrent) 3.982 
 Regularització meritació 1/6 paga extra de juny de 2002 (698.264) 
 Meritació en desembre 2002 de 1/6 paga extra de juny de 2003 802.365 
 Dotació a la provisió per a insolvències 473.370 
 Dotació per a l’amortització immobilitzat immaterial 390.672 
 Dotació per a l’amortització immobilitzat material 12.917.062 
 Regulació de l’amortització per reclassi. en comptes c. grup 2 de despesa del 96 219 
 Dotació per a l’amortització edificis 4.152.986 
 Anul.lació drets d’exercicis anteriors 1.134.952 
 Provisió per a responsabilitats 597.941 

DIFERÈNCIA  ( A - B ) 37.557.315 

Quadre 28 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

El quadre 29 recull, en euros, el volum de la contractació efectuada, així com el número 
d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte 
i modalitats d'adjudicació, segons la informació facilitada per la Universitat. També s'hi 
indica el detall de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contractes i de licitació Euros N. exps. Euros N. exps. 
     

Concurs 1.232.182 20,5% 2 10,0% 1.072.925 87,1% 1 50,0%

Proc. negociat 2.105.164 35,0% 11 55,0% 805.021 38,2% 1 9,1%

D'altres 2.676.503 44,5% 7 35,0% 1.818.930 68,0% 3 42,9%
Obres 

Total 6.013.849 100,0% 20 100,0% 3.696.876 61,5% 5 25,0%
   

Concurs 4.460.757 30,6% 38 26,6% 225.379 5,1% 1 2,6%

Proc. negociat 7.342.928 50,4% 81 56,6% 1.421.597 19,4% 3 3,7%

D'altres 2.772.707 19,0% 24 16,8% 337.714 12,2% 1 4,2%
Subministrs. 

Total 14.576.392 100,0% 143 100,0% 1.984.690 13,6% 5 3,5%
   

Concurs 7.610.605 40,9% 16 11,3% 0 0,0% 0 0,0%

Proc. negociat 1.932.119 10,4% 27 19,1% 30.000 1,6% 1 3,7%

D'altres 9.065.429 48,7% 98 69,6% 303.658 3,3% 1 1,0%

D'altres 
contractes 

Total 18.608.153 100,0% 141 100,0% 333.658 1,8% 2 1,4%

Total general 39.198.394 100,0% 304 100,0% 6.015.224 15,3% 12 3,9%

Quadre 29 
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4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
 

Tipus de licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 
adjud. 

P.N. 4/02 Equipament d'armaris de l'antiga Facultat de Ciències 
per a seu central del Rectorat 

805.021

Conc. 5/02 Projecte executiu de la reforma interior de les plantes 2ª 
i 3ª de la Facultat de Geografia i Història 

1.072.925

Mod. Mod. 
1/01 

Modificat del contracte d'obra per a la construcció de la 
Biblioteca d'Humanitats i Educació 

1.185.215

P. Emer. 7/02 Substitució de falsos sostres en quatre aules de la 
Facultat de Filologia 

318.864

 
 
 

OBRES 

P. Emer. 8/02 Substitució de falsos sostres en quatre aules de la 
Facultat de Filologia 

314.851

Total 3.696.876
 

 
Tipus de licitació 

 
Exp. 

 
Detall 

Import 
adjud. 

P.N. 10/02 Subministrament, lliurament i instal.lació d'un sistema 
automatitzat de preparació de mostres 

235.921

Conc. 21/02 Difactròmetre de rajos X d'alta resolució per als 
materials destinat al SCSIE 

225.379

P.N. 31/02 Subministrament, lliurament i instal.lació d'una estació 
gràfica d'altes prestacions per a la generació d'imatge 
sintètica 3D 

855.720

C. Cent 80/02 Subministrament, lliurament i instal.lació d'armaris 
compactes destinats a la Biblioteca d'Humanitats i 
Educació Joan Reglà de la U.V. 

337.714

 
 
 
 

SUBMINISTRS. 

P.N. 141/02 Subministrament, lliurament i instal.lació de l'ampliació 
i millora d'un sistema automatitzat de preparació i 
control de mostres per a l'espectrofotòmetre de masses 
Maldi-tof destinat al SCSIE 

329.956

Total 1.984.690
 

 
Tipus de licitació 

 
Exp. 

 
Detall 

Import 
adjud. 

P.N. 51/02 Assessoria tècnica per al desenvolupament del Projecte 
Equal diversa a l'Institut Universitari d’Estudis de la 
Dona 

30.000 
D'ALTRES 

CONTRACTES  
Plur. 44/00 Assistència tècnica per a la redacció del projecte de 

l'edifici d'administració, aula magna i urbanització del 
campus dels Tarongers 

303.658

Total 333.658

Quadre 30 
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Els expedients revisats han sigut tramitats conformement al text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP); sense perjudici d'aquells aspectes 
susceptibles de major atenció i millora que comentem en els apartats següents: 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients contenen les actuacions administratives prèvies, i no s'hi ha detectat cap 
incidència. 

4.1.2 Òrgan de contractació 

Com a tal actua, per delegació del rector degudament publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, el gerent de la Universitat. 

4.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

Existeixen dos expedients d'obres declarades d'emergència (7/02 i 8/02), a conseqüència 
de la caiguda d'un sostre fals en una aula de la Facultat de Filologia, que féu témer que 
s'ensorressen els d'unes altres set aules. Per això, es va encarregar a dues empreses que 
substituïssen els vuit sostres falsos, quatre a cada una. Crida l'atenció, en les dues 
contractacions en què es divideixen les obres, la diferència de quantia entre el 
pressupost que s'hi estableix i les quantitats finals a què pugen les substitucions. 

En l'expedient 44/00 s'usa la fórmula del procediment negociat sense publicitat, basant-
se en l'article 210.b) de la LCAP, el qual es refereix a supòsits en què "solament puga 
encomanar-se l'objecte del contracte a un únic empresari", quan s'hi donen "raons 
tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció de drets exclusius". En el cas 
present, es realitza l'adjudicació de la redacció d'un projecte a un arquitecte de fama 
internacional i s'hi addueix que es tracta d'una construcció emblemàtica per a la 
Universitat. Posteriorment es plantegen algunes incidències que comporten successius 
increments del pressupost inicial. En la documentació facilitada no s'estableix un preu 
cert, sinó que s'hi indica que les quantitats són estimatives; cosa que vulnera l'article 
14.1 de la LCAP. D'altra banda, no existeix oferta prèvia del professional que resulta ser 
l'adjudicatari, la qual cosa és preceptiva a la vista de l'article 73 de la LCAP, i això 
també facilita sens dubte la inseguretat de les contraprestacions i les posteriors 
elevacions del preu que es produeixen. 

El contracte 4/02, l'adjudiquen pel procediment negociat sense publicitat, a l'empara de 
l'article 141.b) de la LCAP, relatiu a l'especificitat tècnica i d'altres motius similars, que 
impliquen que l'obra solament puga ser encomanada a un empresari. En l'expedient es 
manifesten dubtes sobre si es tracta d'una obra o d'un subministrament, ja que es tracta 
de la instal.lació d'uns armaris. Una vegada enfocat com a contracte d'obra -a la qual 
cosa no s'han de fer objeccions-, tanmateix s'estima que no solament podia executar-la 
el contractista que havia de col.locar les mampares a què anaven vinculats els armaris, 
sinó que aquests podien ser encarregats a distintes empreses, i garantint també les raons 
de continuïtat i harmonia esgrimides. 
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En els tres contractes de subministraments adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, es justifica aquest procediment en l'existència d'un únic proveïdor. Sense 
entrar en la casuística de cada un dels tres expedients, amb caràcter general cal advertir 
sobre les dificultats que entranya determinar en quins casos existeix un únic proveïdor 
d'un producte o servei; raó per la qual sempre serà convenient, en aquests casos, 
sol.licitar informes aliens als emesos per la mateixa Administració contractant, que es 
manifesten sobre l'existència de tal exclusivitat, a fi de tenir una major garantia sobre el 
compliment del requisit. De totes maneres, encara que es donen les condicions previstes 
en l'article 182.c) de la LCAP, res no impedeix de suscitar publicitat i concurrència, ja 
que aqueix precepte solament preveu una possibilitat d'ús, però no imposa de cap 
manera la utilització del procediment negociat sense publicitat. 

Dels quatre expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, en un cas 
(80/02) es tracta d'una compra centralitzada gestionada per la Sotsdirecció General de 
Compres del Ministeri d'Hisenda. 

En l'expedient 5/02 s'inclou el criteri de l'experiència a l'efecte de la valoració de les 
ofertes. Cal recordar que tant la normativa, com la jurisprudència de la CEE, assenyalen 
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'expedient 21/02 figura com a criteri el del comportament de l'empresa en 
subministraments anteriors, cosa que no sembla objectivable, ja que el comportament 
s'ha de presumir sempre correcte; i si no és així, hi ha uns altres mecanismes per a exigir 
la corresponent responsabilitat, però sense que això puga tenir repercussió en 
procediments posteriors. En aquest mateix expedient es constata que els criteris de 
valoració no es troben ponderats i, d'altra banda, l'informe tècnic que proposa 
l'adjudicació tampoc no és suficientment expressiu. 

En tots els contractes -fins i tot en els adjudicats per procediment negociat, en el qual no 
és preceptiva-, actua una mesa de contractació que hi havia prevista en els plecs de 
condicions, els membres de la qual són designats nominalment per mitjà d'una resolució 
posterior. Les seues sessions es desenvolupen sense incidències; però en els 
procediments negociats no s'entaulen negociacions amb els licitadors, malgrat que el 
plec faculta la mesa per a fer-ho. Abans de la proposta, s'emet el corresponent informe 
tècnic. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
gerent i per un apoderat de l'adjudicatari. En tots es consigna l'expressa submissió als 
plecs contractuals i consta que hom ha aportat la documentació exigida i les garanties. 
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4.1.5 Execució dels contractes 

No es poden fer objeccions en aquest apartat. Quan pertoca, consten els oportuns 
documents que acrediten la recepció, efectuada de conformitat; i en els expedients 
d'obres que encara no s'han executat, existeix l'acta de comprovació del replantejament. 

En la revisió dels expedients efectuada, solament es pot destacar el retard produït en el 
pagament de factures -segons el termini fixat en la LCAP-; en concret, el dit retard es 
produeix en set factures d'obres per un import de 4.986.414 euros i en dos factures de 
subministraments per un import d'1.193.343 euros. 

4.1.6 Modificació de contractes 

Tampoc no escau efectuar objeccions en aquesta qüestió. Cal advertir que l'expedient de 
modificació 1/01 és, per si mateix, un modificat d'obres, que compta amb l'informe 
favorable de l'assessoria jurídica de la Universitat. 

4.1.7 Acabament dels contractes 

Dels expedients que tenien un termini de finalització fixat per a l'exercici de 2002, n'hi 
ha un d'obres (Mod. 1/01) i un altre de subministraments (31/02) que han patit retards 
en la seua execució; en concret, tres mesos i dues setmanes, respectivament. Quant als 
contractes iniciats en l'exercici anterior i dels quals s'ha fet el seguiment durant 
l'exercici de 2002, també hem observat un retard d'un mes en l'execució d'un d'aqueixos 
contractes (Obres 24/01). 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d'investigació de l'exercici de 2002 és de 503, l'import dels quals 
s'eleva a 21.347.135 euros. N'hem revisats nou, per un total de 2.063.883 euros, que 
representen un 9,7% de l'import total. 

Els expedients revisats ha sigut els següents: 
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Núm. 

conveni 
 

Títol 
Total 

despeses 

1672/1271 Particle Physics beyond the standard model 132.000 

2464/2366 Estimación del stock de capital riqueza y capital productivo 112.000 

2214/2160 Ash for the future: defining european ash populations for 
conservation and regeneration (fraxigen) 

135.960 

2399/2312 Estudio de las relaciones comerciales entre México y España: El 
corredor marítimo Med-Mex 

123.808 

2430/2340 Asymmetric catalysts using three-fold symmetry 174.000 

2688/2554 Realización de estudios de gestión de tráfico dentro del proyecto serti 
tempo MIP II 

347.680 

2669/2539 Asesoramiento en materia de seguridad a la U.N de circulación 368.763 

2838/2683 Psycological contracts across employment situations 152.431 

2879/2716 Ejecución del proyecto serti MIP-tempo en el marco de la tern 517.241 

Total 2.063.883 

Quadre 31 

 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

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

a) Contractes subscrits amb la Comunitat Europea, o amb entitats públiques 
estrangeres que havien obtingut ajudes d'aquesta per a la realització de distints 
treballs d'investigació, conjuntament amb unes altres entitats associades (entre 
les quals la Universitat de València): 1672/1721, 2214/2160, 2430/2340 i 
2838/2683. 

b) Convenis de col.laboració amb altres entitats públiques (2464/2366, 2399/2312, 
2688/2554 i 2879/2716), emparats en la normativa general aplicable als convenis 
administratius de col.laboració, però que tenen per objecte una activitat 
investigadora que ha de realitzar la Universitat. 

c) Un conveni d'investigació (2669/2539), el subscrit amb RENFE, 
presumiblement a l'empara de l'esmentat reial decret 1.930/1984 i de conformitat 
amb el també citat reglament de 19 de febrer de 1987 de la Junta de Govern de la 
Universitat. 

En tots els casos l'activitat que ha de realitzar la Universitat, i per la qual percebrà una 
contraprestació, tenen un caràcter científic o tècnic; malgrat que la naturalesa jurídica 
dels negocis varia i, per tant, també la legislació directament aplicable. 
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En els casos en què es signen contractes amb la Comunitat Europea, o amb altres 
entitats que actuen com a coordinadores de treballs o com a contractistes principals 
d'aquella, en realitat es tracta de programes d'ajudes o subvencions de la Comunitat, que 
es regeixen per la seua pròpia normativa i no per l'específica dels convenis 
d'investigació; motiu pel qual entenem que la seua naturalesa és distinta. 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

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

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

A pesar que la documentació examinada no representa la totalitat de la que hi ha en els 
serveis centrals de la Universitat -ja que en determinats casos es troba en distintes 
dependències-, es poden obtenir conclusions precises sobre la totalitat del procediment 
seguit. El cos principal de l'expedient, que constitueix la documentació analitzada i que 
podem estimar suficient en línies generals, es troba en l'Oficina de Transferència de 
Resultats d'Investigació (OTRI). A més d'una còpia dels exemplars definitius dels 
contractes, hi figuren els respectius documents de càlcul de distribució de despeses, 
emesos per l'OTRI; encara que la majoria no en porten ni data ni signatura. També s'hi 
troba l'anunci establit en l'article 225.5 dels Estatuts de la Universitat, la comunicació al 
rector considerada en l'article 9é. del tan citat reglament universitari, la tramesa per a la 
inscripció en el Registre General de Convenis i Contractes de la Universitat i, 
normalment, una memòria dels treballs que s'han de realitzar i la relació del personal 
investigador. 

A diferència d'exercicis anteriors, en aquest que examinem ja s'adverteix l'existència 
generalitzada de l'acceptació expressa per part dels investigadors que hi intervenen; però 
continua sense figurar el judici sobre les repercussions que l'execució comportarà en les 
activitats de les persones participants, el qual estimem necessari en tot aquest tipus de 
contractes, per raó del que s'estableix en el Reglament de 1987. 

4.2.2.2 Formalització dels contractes 

S'observa una notable millora respecte a exercicis anteriors, pel que fa a la llengua en 
què estan redactats determinats contractes. Aquells que són conseqüència de les ajudes 
concedides per la Comunitat Europea segueixen estant estesos en anglés, per imperatiu 
de la Comunitat. Això contravé el que es disposa en l'article 6 dels Estatuts de la 
Universitat, on s'assenyala que "són llengües oficials a la Universitat de València les 
reconegudes com oficials en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana" i que 
"les llengües oficials a la Universitat de València són el vehicle d'expressió normal de 
qualsevol òrgan universitari de govern i de representació, així com de la docència i de 
les activitats acadèmiques, administratives i culturals". És evident, doncs, que la 
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Universitat no pot subscriure contractes en llengües distintes de les oficials que 
determinen els seus Estatuts; i si ho fa, com a mínim hauria de formalitzar-los també en 
alguna d'aquestes, o si més no hi haurà de constar una traducció certificada. Ara bé, en 
els concertats en 2002 es constata que, juntament amb el document oficial en anglés, 
s'adjunta un model tipus de contracte traduït al castellà, malgrat que per a conéixer els 
detalls concrets dels contractes (contraprestacions, duració, legislació aplicable, etc.), 
cal seguir acudint al text original. 

En els repetits contractes que són conseqüència d'ajudes de la Comunitat Europea i que 
-insistim- no poden tenir la consideració de convenis d'investigació, ni pel seu 
procediment ni per la seua normativa reguladora, la legislació que s'hi aplica no és 
l'espanyola, cosa que constitueix un motiu més de diferenciació. 

El contracte subscrit amb RENFE és un model tipus redactat per aquesta entitat per a 
casos en què concerta amb tercers prestacions de serveis, i fins i tot figura en l'expedient 
un plec de condicions generals que RENFE té aprovat per als contractes que subscriu. 

En línies generals, no es poden plantejar objeccions pel que fa a la normativa aplicable i 
al règim previst per a la resolució dels conflictes. 

Dos contractes, el 2399/2312 i 2879/2716, que hem considerat com a convenis 
administratius de col.laboració, es signen per desenvolupar sengles convenis-marc 
anteriors. 

4.2.2.3 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en els contractes, no es dedueix que s'hagen ultrapassat 
els límits quantitatius establits en l'article 5é.1.a) del reial decret 1.930/1984, de 10 
d'octubre, per mitjà del qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 
25 d'agost, de Reforma Universitària, pel que fa als percentatges de la quantitat 
contractada percebuts per cada un dels professors que hi intervenen. 

Quant als límits quantitatius establits en l'article 5é.1.b) de la mateixa norma, referits a 
les quantitats que han de percebre anualment els professors universitaris per la seua 
participació en les contractacions, hem recaptat dades de la universitat en relació als 
contractes examinats, i resulta que en cap cas no s'han sobrepassat els límits. 

4.2.2.4 Comptabilitat dels convenis 

Les despeses afectades a cada un dels convenis subscrits per la Universitat, les 
comptabilitzen en l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs", 
del capítol VI de l'estat de despeses. 

Els ingressos dels convenis subscrits, els comptabilitzen en el capítol III de l'estat 
d'ingressos pressupostaris. 
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En dos dels convenis examinats (1672/1721 i 2214/2160), s'han reconegut drets amb un 
excés de 60.588 euros, segons el que es disposa en els convenis mateixos. La raó 
d'aquest excés es fonamenta en la necessitat de generar crèdit per a fer front a les 
despeses; quan a aqueix efecte podrien haver utilitzat la figura del compromís d'ingrés 
recollida en el Pla General de Comptabilitat Pública. 
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5. RECOMANACIONS 

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

1. La Universitat ha d'incrementar els controls en els pagaments per a justificar i 
aplicar les seues normes en la comptabilitat d'aqueixos pagaments. 
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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 2002. També s'hi detalla la legislació que, de manera fonamental, s'ha pres 
en consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles qüestions que afecten de forma 
singular 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, la 
Universitat), estan formats a data 31 de desembre de 2002 per: el balanç, el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. 
Aquests comptes -que s'adjunten íntegrament com a annex, juntament amb l'informe 
d'auditoria emés per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara 
endavant, IGGV)-, foren aprovats pel Consell Social en data 30 d'abril de 2003 i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, 
juntament amb el citat informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que, 
d'acord amb l'article 64 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realitza la IGGV amb la col.laboració de les firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, d'acord amb la LOU i amb la pròpia Llei de 
Sindicatura de Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. Efectivament es produeix un doble control, en principi amb 
uns mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A 
aqueix efecte, la fiscalització s'ha fet en coordinació amb la IGGV, establint unes línies 
d'actuació conjunta. Així mateix, i amb la finalitat de reduir els efectes negatius d'aquest 
doble control, se n'ha efectuat una revisió limitada. Les proves practicades s'han 
realitzat d'acord amb aquest enfocament, amb els principis i les normes d'auditoria 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructurat el treball de fiscalització són les següents: 
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- Pressupost i comptabilitat, 

- inversions, 

- convenis i contractes d'investigació, 

- ingressos 

- actius i passius financers, 

- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 
inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no les hem 
fiscalitzades, perquè són àrees analitzades en profunditat per les firmes d'auditoria 
contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I, "Despeses de 
personal", obeeix al fet que la seua fiscalització s'efectuarà de forma alternada en 
diversos exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions expressades en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la revisió assenyalats en l'apartat 1.1 i segons 
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 2002, 
d'acord amb la normativa que s'indica 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 els 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, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets que afecten de forma significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) La Universitat no reflecteix en el seu resultat pressupostari ni els crèdits gastats 
amb romanent de tresoreria, ni les desviacions positives i negatives de 
finançament; tal com exigeix el PGCP. 

b) No s'han reconegut com a obligacions les certificacions d'obres corresponents a 
desembre de 2002, per un import d'1.227.502 euros. 

c) En el capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'han reconegut drets per 
un import de 180.303 euros sense ajustar-se als principis comptables públics 
(vegeu apartat 3.1.4.1). 

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

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 70,8%. Aquest grau 
d'execució es deu al baix nivell de realització del capítol VI, "Inversions reals". 
El grau de compliment ha sigut del 97,4% (vegeu l'apartat 3.1.3). 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 91,8% i el de 
compliment, en un 82,5% (vegeu l'apartat 3.1.4). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
en la Universitat durant el període objecte de fiscalització incompliments rellevants de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, excepte pel que fa als pagaments 
pendents de justificar a 31 de desembre de 2002 (Vegeu l’apartat 3.2) 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres aspectes d'interés observats en el curs de 
la fiscalització. 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació, ha 
posat de manifest que la seua gestió ha sigut realitzada, per regla general, 
conformement a la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions 
contingudes en els apartats 4.1 i 4.2. 

- La Universitat continua sense assignar a cap 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 2002 ha sigut aprovada pel Consell 
Social el 30 d'abril de 2003; però no hi ha constatació que l'hagen tramesa a la 
Conselleria de Cultura i Educació, tal i com determina l'article 15.5 de la llei 12/2002, 
de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2002 va ser aprovat pel Consell Social el 19 de desembre de 
2001, abans de l'entrada en vigor de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'exercici de 2002; raó per la qual no hi resultà aplicable el que es disposa en 
l'article 15.5 sobre l'informe preceptiu que ha d'emetre la Conselleria de Cultura i 
Educació abans de l'aprovació del pressupost. El pressupost va disminuir un 6,5%, 
respecte al de l'exercici anterior, en passar de 205.550.176 euros a 192.127.615 euros; 
tal i com es mostra en el quadre 1, en euros. 

La dita disminució es deu al fet que el pressupost de 2002 no recull els crèdits referents 
al II Pla d'Inversions (cap. VI), ni el seu finançament (cap. IX). Aquesta disminució ha 
sigut parcialment compensada per un increment d'11.366.643 euros del capítol IV 
d'ingressos, "Transferències corrents", i, alhora, per un increment del capítol I de 
despeses, "Despeses de personal", d'11.193.355 euros. 

 
Pressupost inicial Variació pressupost Capítols 

2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 41.571.567 39.812.284 1.759.283 4,4% 

IV Transferències corrents 136.126.808 124.760.165 11.366.643 9,1% 

V Ingressos patrimonials 389.597 390.658 (1.061) (0,3%) 

VII Transferències de capital 13.817.269 18.349.621 (4.532.352) (24,7%) 

VIII Actius financers 222.374 0 222.374 - 

IX Passius financers 0 22.237.448 (22.237.448) (100,0%) 

Total ingressos 192.127.615 205.550.176 (13.422.561) (6,5%) 

I Despeses de personal 102.084.553 90.891.198 11.193.355 12,3% 

II Despeses de funcionament 24.840.347 23.967.253 873.094 3,6% 

III Despeses financeres 9.179.799 7.945.620 1.234.179 15,5% 

IV Transferències corrents 4.345.104 4.385.576 (40.472) (0,9%) 

VI Inversions reals 51.677.812 78.360.529 (26.682.717) (34,1%) 

Total despeses 192.127.615 205.550.176 (13.422.561) (6,5%) 

Quadre 1 
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 

En el quadre 2 es recullen, en euros, les modificacions pressupostàries netes, que van 
ser de 128.175.163 euros; la qual cosa indica un creixement de les previsions definitives 
del 66,7% en relació al pressupost inicial. Aquest increment significatiu es deu 
principalment a: 

- L'augment del capítol IX d'ingressos, "Passius financers", de 34.257.985 euros, 
produït per tres modificacions pressupostàries fetes per finançar el capítol VI de 
despeses. 

- La incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria que 
afecta convenis d'investigació i inversions en infraestructura, tots dos conceptes 
comptabilitzats en el capítol VI de despeses, "Inversions reals"; mentre el capítol 
VIII d'ingressos, "Actius financers", s'incrementa en 57.396.489 euros. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions
Pressupost 

definitiu 
Increment pres.
definit./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 41.571.567 6.507.152 48.078.719 15,7% 

IV Transferències corrents 136.126.808 12.158.566 148.285.374 8,9% 

V Ingressos patrimonials 389.597 519.023 908.620 133,2% 

VII Transferències de capital 13.817.269 17.335.948 31.153.217 125,5% 

VIII Actius financers 222.374 57.396.489 57.618.863 25.810,7% 

IX Passius financers 0 34.257.985 34.257.985 - 

Total ingressos 192.127.615 128.175.163 320.302.778 66,7% 

I Despeses de personal 102.084.553 235.239 102.319.792 0,2% 

II Despeses de funcionament 24.840.347 4.844.865 29.685.212 19,5% 

III Despeses financeres 9.179.799 0 9.179.799 0,0% 

IV Transferències corrents 4.345.104 1.710.318 6.055.422 39,4% 

VI Inversions reals 51.677.812 121.378.659 173.056.471 234,9% 

VII Transferències de capital 0 6.082 6.082 - 

Total despeses 192.127.615 128.175.163 320.302.778 66,7% 

Quadre 2 

 

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 70,8% i el grau de compliment, del 97,4% 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids 

Obligacions
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

I Despeses de personal 102.319.792 102.317.906 100.492.907 1.824.999 100,0% 98,2%

II Despeses funcionament 29.685.212 27.725.585 26.099.710 1.625.875 93,4% 94,1%

III Despeses financeres 9.179.799 8.906.920 8.860.671 46.249 97,0% 99,5%

IV Transferències corrents 6.055.422 5.428.407 5.426.121 2.286 89,6% 100,0%

VI Inversions reals 173.056.471 82.508.766 80.027.183 2.481.583 47,7% 97,0%

VII Transferències capital 6.082 6.082 6.082 0 100,0% 100,0%

Total 320.302.778 226.893.666 220.912.674 5.980.992 70,8% 97,4%

Quadre 3 
 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 9.179.799 euros i 
s'hi van reconéixer obligacions per import de 8.906.920 euros; la qual cosa indica un 
grau d'execució del 97,0%. Els pagaments líquids han ascendit a 8.860.671 euros, que 
donen un grau de compliment del 99,5%. 

La composició per articles d'aquest capítol a 31 de desembre de 2002, en euros, és la 
següent: 
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Articles 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Emissió, modificació i cancel.lació d'emp. 2.160 2.160 

Interessos d'obligacions i bons 6.071.725 6.071.725 

Emissió, modificació i cancel.lació de préstecs 51.324 51.324 

Interessos de préstecs i avançaments 2.675.331 2.675.331 

Interessos de demora 106.380 60.131 

Total capítol III 8.906.920 8.860.671 

Quadre 4 

 

El capítol III de despeses recull, en la seua major part, els interessos ocasionats pel 
deute que la Universitat ha anat assumint al llarg dels últims anys per a fer front als 
plans d'inversions. Aquests interessos són finançats posteriorment per la Generalitat 
Valenciana, que hi aporta la quantitat corresponent mitjançant transferències corrents. 

3.1.3.2 Inversions reals 

La previsió definitiva del capítol VI, "Inversions reals", va ser de 173.056.471 euros i 
s'hi van reconéixer obligacions per import de 82.508.766 euros, la qual cosa indica un 
grau d'execució del 47,7%. Els pagaments líquids han ascendit a 80.027.183 euros, que 
donen un grau de compliment del 97,0%. 

En el quadre 5 figura l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol VI, 
"Inversions reals", en euros. 

 
 

Concepte 
 

2002 
 

2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Terrenys i béns naturals 259.288 941.347 (682.059) (72,4%) 

Edificis i d'altres construccions 26.710.330 23.179.029 3.531.301 15,2% 

Mobiliari i estris 3.344.228 2.292.392 1.051.836 45,8% 

Equips processament informació 3.611.228 3.170.898 440.330 13,9% 

Béns destinats a l'ús públic 10.139.659 10.673.122 (533.463) (5,0%) 

D'altre immob. material i immaterial 1.262.331 1.414.452 (152.121) (10,7%) 

Investigació, estudis i projec. en curs 37.181.702 33.390.448 3.791.254 11,3% 

Total 82.508.766 75.061.688 7.447.078 9,9% 

Quadre 5 
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En el quadre 6 figura el detall de la reprogramació de l'anualitat per al 2002 del II Pla 
d'Inversions, aprovada el 19 d'abril de 2002 per la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris. 

 
Projecte II Pla Inversions 

1 Condicionament i seg. complex politècnic 1975 14.516.288 

2 Instal.lacions esportives 1.567.277 

3 Gandia i Alcoi 12.418.684 

 Total 28.502.249 

Quadre 6 

 

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

 
Anualitat 

1999 2000 2001 2002(*) Total 
Inversió 

realitzada 

10.251.704    10.251.704 10.251.704 

 15.377.923   15.377.923 15.377.923 

  19.821.613  19.821.613 19.821.613 

   25.955.008 25.955.008 15.906.179 

10.251.704 15.377.923 19.821.613 25.955.008 71.406.248 61.357.419 
 

Autorització disposicions pòlissa de crèdit 

1999 2000 2001 2002 2003 
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 

   14.713.641 1.192.538 15.906.179 

8.087.940 11.616.116 22.201.303 18.259.522 1.192.538 61.357.419 

(*) L'anualitat de 2002 és menor que l'aprovada en la resolució de reprogramació, ja que 
s'executaren 2.547.239 euros en 2001 que foren autoritzats amb posterioritat a la citada resolució. 

Quadre 7 

 

Com podem comprovar en el quadre anterior, en relació al II Pla d'Inversions la 
Universitat ha executat i justificat durant l'exercici de 2002 un import de 15.906.179 
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euros, dels quals la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de la Generalitat 
Valenciana ha autoritzat 14.713.641 euros en 2002 i 1.192.538 euros en 2003. 

En l'exercici de 2002 es comptabilitzen, per estudis i projectes d'investigació, 
obligacions reconegudes per un import de 37.181.702 euros, corresponents a despeses 
d'immobilitzat, de personal i d'altres. En el subsistema de comptabilitat patrimonial, i 
d'acord amb els principis comptables, la Universitat solament incorpora a l'immobilitzat 
béns inventariables i despeses activables, perquè constitueixen actius que produiran 
ingressos certs. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

En el quadre 8 es mostra l'execució del pressupost d'ingressos per capítols, en euros. La 
previsió definitiva del pressupost d'ingressos va ser de 320.302.778 euros i els drets 
reconeguts, de 241.161.703 euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos, sense 
considerar el romanent de tresoreria, ha sigut del 91,8% i el de compliment, del 82,5%. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

III Taxes i d'altres ingres. 48.078.719 44.078.662 38.828.395 5.250.267 91,7% 88,1% 

IV Transferències corrents 148.285.374 152.651.477 119.755.667 32.895.810 102,9% 78,5% 

V Ingressos patrimonials 908.620 1.688.785 1.517.998 170.787 185,9% 89,9% 

VII Transferències capital 31.153.217 19.202.108 15.339.248 3.862.860 61,6% 79,9% 

IX Passius financers 34.257.985 23.540.671 23.540.671 0 68,7% 100,0% 

Exercici corrent 262.683.915 241.161.703 198.981.979 42.179.724 91,8% 82,5% 

Romanent de tresoreria 57.618.863  

TOTAL 320.302.778  

Quadre 8 
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A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.4.1 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es xifren en 
152.651.477 euros. El grau d'execució ha sigut del 102,9%. La recaptació líquida s'eleva 
a 119.755.667 euros, la qual cosa indica un grau de compliment del 78,5%, i hi ha un 
pendent de cobrament de 32.895.810 euros, que respon quasi en la seua totalitat a 
transferències pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana. 

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV, en els exercicis de 2002 i 
2001, es mostra en el quadre 9, en euros. 
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2002 2001 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

De la Generalitat Valenciana 148.899.867 97,5% 127.381.959 97,7%

De l'Administració central 1.381.607 0,9% 1.723.319 1,3%

D'altres 2.370.003 1,6% 1.234.697 1,0%

Total 152.651.477 100,0% 130.339.975 100,0%

Quadre 9 

 

En el quadre 10 es mostra el desglossament de les transferències corrents de la 
Generalitat Valenciana, en euros. 

 
Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 92.247.450 

- Subvenció addicional condicionada a objectius 10.806.883 

- Suplement a la despesa corrent 34.189.451 

Total subvenció global 137.243.784 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i préstecs 7.949.619 

- Conveni equilibri pressupostari anualitat 2000 1.284.253 

- Conveni equilibri pressupostari anualitat 2002 1.284.253 

- D'altres transferències 1.137.958 

Total d'altres transferències corrents 11.656.083 

TOTAL transferències corrents de la G.V. 148.899.867 

Quadre 10 

 

D'altra banda, la Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut 
obligacions per import de 21.657.496 euros, corresponents al pendent de cobrament tant 
de la subvenció addicional condicionada al compliment d'objectius, com de la resta de 
la subvenció global. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb els principis 
comptables públics, la Universitat ha de reconéixer els drets per transferències quan en 
perceba el cobrament, o quan li siga notificat el reconeixement de l'obligació per part de 
l'ens que concedeix la transferència. 

Això no obstant, l'ens beneficiari pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de 
forma certa que l'ens concedidor ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa 
obligació. 
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En el quadre 11 es presenta un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis 2000, 2001 i 2002, 
agrupats per trimestres i expressat en euros. 

 
2000 2001 2002 

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

Exercici corrent (n):   

1r. trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 27.760.410 20,2% 

2n. trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 27.760.410 20,2% 

3r. trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 26.758.456 19,5% 

4t. trimestre 22.441.792 23,8% 26.247.154 22,4% 25.766.584 18,8% 

Total exercici corrent 83.474.572 88,3% 94.038.724 80,2% 108.045.860 78,7%

Exercici (n + 1):      

1r. trimestre 11.064.200 11,7% 10.287.278 8,8% 1.806.560 1,3% 

2n. trimestre 0 0,0% 8.508.967 7,3% 16.584.481 12,1% 

Exercici (n + 2):      

1r. trimestre 0 0,0% 96.324 0,0% 0 0,0% 

Total cobrat exers. posts. 11.064.200 0,0% 18.892.569 16,1% 18.391.041 13,4%

Pendent de cobr. data inf. 0 0,0% 4.293.684 3,7% 10.806.883 7,9% 

Total exercici següent 11.064.200 11,7% 23.186.253 19,8% 29.197.924 21,3%

Total 94.538.772 100,0% 117.224.977 100,0% 137.243.784 100,0%

Quadre 11 

 

En el concepte de transferències corrents "D'altres", s'han reconegut drets per un import 
de 180.303 euros, en virtut d'un conveni de col.laboració amb la CAM, en el qual 
s'estableix que es transferiran 120.202 euros a la Universitat -sempre que les 
disposicions pressupostàries ho permeten-, i un màxim de 60.101 euros per a finançar 
de manera total o parcial projectes d'investigació. Per tant, no hi ha constatació de si es 
donen les circumstàncies establides, ni del valor cert del dret que s'ha de reconéixer, raó 
per la qual es considera que el reconeixement d'aquests drets no s'ajusta als principis 
comptables públics. 

3.1.4.2 Transferències de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 31.153.217 
euros i els drets reconeguts, de 19.202.108 euros; això significa un grau d'execució del 
61,6%, que es deu a la reduïda realització que presenten les subvencions relacionades 
amb els fons FEDER. El grau de compliment ha sigut del 79,9%. 
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En el quadre 12 es mostra el detall dels drets reconeguts en aquest capítol en els dos 
últims exercicis, expressat en euros. 

 
2002 2001 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

De comunitats autònomes 3.486.683 18,1% 2.593.987 22,4% 

De l'Administració central 8.037.811 41,9% 4.970.867 42,9% 

D'altres 7.677.614 40,0% 4.024.173 34,7% 

Total 19.202.108 100,0% 11.589.027 100,0% 

Quadre 12 

 

Els drets reconeguts en concepte de FEDER es mostren en el quadre 13, en euros: 

 
 Drets 

reconeguts 

FEDER estatal 394.773 

FEDER autonòmic 2.810.419 

Quadre 13 

 

FEDER estatal 

En l'exercici de 2002 s'han reconegut 394.773 euros corresponents al 70% de la inversió 
realitzada en 2002. 

Els fons FEDER estatals financen una inversió total de 9.357.758 euros; d'aquests, a 31 
de desembre de 2002, se n'havien executat 2.878.747 euros durant el període comprés 
entre l'1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2002. 

FEDER autonòmic 

Aquests FEDER financen el 100% de la inversió, i a 31 de desembre de 2002 s'havien 
executat i cobrat la totalitat dels fons. El total executat en el període entre l'1 de gener 
de 2000 i el 31 de desembre de 2002 va ser de 3.982.392 euros. 

3.1.4.3 Passius financers 

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", s'eleva a 34.257.985 euros, i 
s'hi han reconegut drets per import de 23.540.671 euros, que donen un grau d'execució 
del 68,7%. El grau de compliment ha sigut del 100,0%. 
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El detall dels drets reconeguts en aquest capítol es mostra en el quadre següent: 

 
 

Articles 
Drets 

reconeguts 

Préstecs Ministeri de Ciència i Tecnologia 4.384.054 

Pòlissa de crèdit del BCSH 19.156.617 

Total capítol IX 23.540.671 

Quadre 14 

 

Pòlissa de crèdit del BSCH 

Els drets reconeguts per aquest concepte, que s'eleven a 19.156.617 euros, corresponen 
a les disposicions de la pòlissa de crèdit lligada al II Pla d'Inversions; aquest compte de 
crèdit ha finançat una part de les inversions realitzades d'acord amb aquest II Pla, i serà 
reposat quan es perceba el finançament procedent del BEI; a 31 de desembre de 2002 
estava pendent de reposició. 

El dit Pla, que es concreta en l'acord subscrit el dia 18 de juliol de 1997 entre la 
Generalitat Valenciana i la Universitat, pren en consideració tant el finançament per 
mitjà d'una emissió d'obligacions, com una línia de préstecs amb el Banc Europeu 
d'Inversions. En virtut d'aquest acord, la Generalitat Valenciana s'obliga de manera 
incondicional a transferir a la Universitat les quantitats necessàries perquè aquesta faça 
front a totes les obligacions de pagament assumides per aquesta última, derivades del dit 
finançament. 

Préstecs del Ministeri de Ciència i Tecnologia 

Els drets reconeguts en aquest concepte responen a dos préstecs de fons FEDER 
reintegrables, concedits pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

Un d'aquests és un préstec concedit conjuntament a la Universitat de València i a la 
Universitat Politècnica de València, per un total d'1.025.478 euros, l'objectiu del qual és 
la construcció del Parc Científic Burjassot-Paterna. En el present exercici s'ha reconegut 
i cobrat l'anualitat de 2001 corresponent a la UPV, per 101.242 euros. 

El segon préstec està concedit a la UPV, per un total de 7.118.988 euros, per a la 
construcció de la Ciutat Politècnica de la Innovació. En l'exercici de 2002 s'han 
reconegut i cobrat les anualitats de 2001 i 2002, que pugen a 1.266.933 i 3.015.879 
euros respectivament. 
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3.1.5 Pressuposts tancats 

En el quadre 15 es mostren, en euros, els saldos de drets i d'obligacions pendents de la 
Universitat a 31 de desembre de 2001, els cobraments i pagaments i les variacions o els 
ajusts efectuats durant 2002 i els saldos pendents a 31 de desembre de 2002. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2002  

Segons ctes. 2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

37.989.099 (369.932) 37.619.167 30.541.620 7.077.547
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2002  

Segons ctes. 2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

9.410.023 (46.492) 9.363.531 9.329.877 33.654

Quadre 15 

 

A 31 de desembre de 2001 figuraven, com a drets reconeguts pendents de cobrament 
d'exercicis tancats, 37.989.099 euros, dels quals s'han anul.lat 369.932 euros i se n'han 
cobrat 30.541.620 euros. Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2002, en 
corresponen 4.390.010 euros a la subvenció per objectius de l'exercici de 2001 de la 
Generalitat Valenciana, dels quals solament s'han cobrat 96.324 euros. 

A 31 de desembre de 2002, figuren 33.654 euros com a obligacions pendents de 
pagament d'exercicis tancats. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El saldo pressupostari de l'exercici de 2002 es mostra en el quadre 16, en euros. 

 
 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 217.621.032 226.893.667 (9.272.635) 

Operacions amb actius financers   0

Operacions comercials    

I. Resultat pressupostari de l'exercici 217.621.032 226.893.667 (9.272.635) 

II. Variació neta de passius financers 23.540.671  23.540.671 

III. Saldo pressupostari de l'exercici  14.268.036 

Quadre 16 
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La Universitat no reflecteix en el seu resultat pressupostari ni els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria, ni les desviacions positives i negatives de finançament; tal i com 
exigeix el PGCP. 

En relació a l'estat de romanent de tresoreria, que es reflecteix en el quadre 17 en euros, 
destaca el següent: 

- No s'hi tenen en compte els deutors de dubtós cobrament; si bé és cert que els 
consideren en el finançament dels romanents de crèdit. 

- No s'hi distingeix entre el romanent de tresoreria afectat i el no afectat; encara 
que aquesta informació sí que es presenta en la liquidació del pressupost. 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 50.179.428 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 42.179.724 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 7.077.547 

(+) Deutors d'operacions no pressupostàries 922.157 

(-) Dubtós cobrament  

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 11.220.881 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 5.980.992 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 33.654 

(+) Creditors d'operacions no pressupostàries 5.206.235 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 32.604.913 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 71.563.460 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  

Romanent de tresoreria total (I+II) 71.563.460 

Quadre 17 

 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En els quadre 18 i 19 es mostren respectivament el balanç de situació i el compte de 
resultats economicopatrimonial a 31 de desembre de 2002 de la Universitat. 

Quant al balanç, hem analitzat exclusivament els comptes de deutors i els deutes amb 
entitats de crèdit. 
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a) Deutors no pressupostaris 

Dins de "Deutors no pressupostaris" figura un import de 169.309.789 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 a cobrar de la Generalitat 
Valenciana com a abonament a "Transferències de capital" del compte de pèrdues i 
beneficis. Quan tindrà lloc el venciment de les obligacions i dels préstecs que financen 
aquests plans plurianuals, la Generalitat Valenciana se'n farà càrrec de l'amortització -tal 
i com s'estableix en els convenis de col.laboració-, i llavors la Universitat procedirà a 
cancel.lar el saldo per cobrar. 

Dins de l'epígraf de deutors no pressupostaris, la Universitat ha inclòs el deute de la 
Generalitat Valenciana com a "Deutors a llarg termini"; quan hauria de figurar en 
l'immobilitzat, i no en l'actiu circulant. 

D'altra banda, els pagaments per a justificar per part de la UPV s'eleven a 20.739 euros. 
Del detall d'aquests pagaments, n'hem seleccionat una mostra per un total de 13.086 
euros, un 63,1% del total, d'on s'obtenen les conclusions següents: 

- S'han tramitat pagaments per a justificar com si fossen avançaments de caixa 
fixa, la qual cosa implica que aquests pagaments han sigut comptabilitzats en el 
pressupost de despeses una vegada han sigut justificats; tanmateix, com que es 
tracta de pagaments per a justificar, cal comptabilitzar-los en el pressupost des 
que se n'expedeixen les ordres de pagament, sense oblidar que els pagaments per 
a justificar i els avançaments de caixa tenen tractament i finalitats distints. 

- Hi ha un total d'11.086 euros corresponents a aquestes despeses que es 
justifiquen en un termini major de tres mesos, que és el que estableixen el text 
refós de la Llei d'Hisenda Pública i les normes de funcionament de la 
Universitat. 

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

En l'epígraf del balanç de situació "Deutes amb entitats de crèdit", a 31 de desembre de 
2002, es reflecteix l'import del nominal de dos préstecs sol.licitats per la Universitat al 
Banc Europeu d'Inversions, un de 8.414.170 euros per a fer front als imports pendents 
del I Pla d'Inversions i un altre de 27.276.700 euros per a finançar el II Pla d'Inversions 
en Infraestructures. La resta, que s'eleva a 33.637.379 euros, correspon al saldo disposat 
en els exercicis de 2001 i 2002 de la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander Central 
Hispano per a fer front a les inversions del II Pla d'Inversions. 

En l'epígraf "D'altres deutes" s'inclouen els préstecs obtinguts del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia per a finançar la Ciutat Politècnica de la Innovació, de la Universitat 
Politècnica de València, i el parc Científic Burjassot-Paterna. 

A continuació es mostra el balanç a 31 de desembre de 2002, en euros. 
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BALANÇ 

Exercici de 2002 

(en euros) 

ACTIU 2002 PASSIU 2002 

A) Immobilitzat 345.128.150 A) Fons propis 386.963.232 

II.- Immobilitzacions immaterials 2.267.114 I.- Patrimoni 351.053.837 

          Aplicacions informàtiques 3.696.270         Patrimoni 350.417.265 

          Amortitzacions (1.429.156)         Patrimoni rebut en cessió 636.572 

III.- Immobilitzacions materials 342.826.571 IV.- Resultats de l'exercici 35.909.395 

           Terrenys i construccions 287.116.737         Resultats de l'exercici 35.909.395 

           Instal.lacions tècniques 16.732.469   

           Utillatge i mobiliari 29.755.861 B) Provisions per a riscs i despeses 4.295.470 

           D'altre immobilitzat 134.915.959   

           Amortitzacions (125.694.455) C) Creditors a llarg termini 186.976.697 

V.- Inversions financeres permanents 34.465 I.- Emissions i obligacions. i d'altres valors  

Cartera de valors 34.465      negociables 99.166.997 

          Obligacions i bons 99.166.997 

C) Actiu circulant 252.368.583   

 II.- D'altres deutes a llarg termini 87.809.700 

I. Existències 972.990           Deutes amb entitats de crèdit 69.328.249 

           Productes acabats 972.990           D'altres deutes 18.481.451 

II.- Deutors 218.790.121 D) Creditors a curt termini 19.261.334 

          Deutors pressupostaris 49.257.271   

          Deutors no pressupostaris 170.576.386 I. Emissions d'obligacions i d'altres V.N 252.989 

          Provisions (1.043.536)           Interessos d'obligacions i d'altres val. 252.989 

III.- Inversions financeres temporals 559 II.- Deutes amb entitats de crèdit 1.017.193 

            Fiances i dipòsits constit. a c.t. 559           Préstecs i d'altres deutes 1.017.193 

IV.- Tresoreria 32.604.913 III.- Creditors 12.612.567 

           Comptes operatius 32.604.913            Creditors pressupostaris 6.014.646 

            Creditors no pressupostaris 1.851.445 

            Administracions públiques 3.727.178 

            D'altres creditors 1.000.001 

            Fiances i dipòsits rebuts a c.t. 19.297 

 IV.- Ajusts per periodificació 5.378.585 

TOTAL ACTIU 597.496.733 TOTAL PASSIU 597.496.733 

Quadre 18 
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A continuació es mostra el compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002, en euros. 

 
Compte de resultat economicopatrimonial 

Exercici de 2002 

(en euros) 

DEURE Import HAVER Import 

A) DESPESES 197.499.577 B) INGRESSOS 233.408.972 

3. D'altres despeses de gestió ordinària 190.541.446 1. Vendes i prestacions de serveis 41.840.561 

a) Despeses de personal 121.060.697 a) Vendes 1.158.523 

     a.1) Sous i salaris i assimilats 108.630.164 b) Prestacions de serveis 40.682.038 

     a.2) Càrregues socials 12.430.533   

c) Dotacions per a amortització immobil. 18.178.884 2. Augment d'exists. de prod. acabats 75.809 

d) Variació provisions de tràfic (69.931)   

e) D'altres despeses de gestió 43.303.844 3. D'altres ingres. de gestió ordinària 3.075.377 

       e.1) Serveis exteriors 42.632.627 b) Reintegraments 790.773 

       e.2) Tributs 671.217 d) D'altres ingressos de gestió 1.008.765 

f) Despeses financeres i similars 8.067.952 g) Interessos i ingressos assimilats 1.275.839 

4. Transferències i subvencions 5.630.273 4. Transferències i subvencions 188.194.783 

a)Transferències corrents 5.624.191 a) Transferències corrents 151.914.523 

c) Transferències de capital 6.082 c) Transferències de capital 36.280.260 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.327.858 5. Beneficis i ingressos extraordinaris 222.442 

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 13.765 d) Ingres. i benefs. d'altres exers. 222.442 

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.314.093   

ESTALVI 35.909.395 PÈRDUA D'ESTALVI - 

Quadre 19 

 

La conciliació entre el resultat patrimonial i el resultat pressupostari es mostra en el 
quadre següent. 
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CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB L'ECONOMICOPATRIMONIAL 

(euros) 

 RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 35.909.395

 RESULTAT PRESSUPOSTARI 14.268.036

 DIFERÈNCIA 21.641.359

 CONCILIACIÓ 

  A)  FACTORS POSITIUS 71.508.800

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 50.606.521

 Inversions 48.570.626

 Periodificació per a pagues extraordinàries 01 585.628

 Periodificació subministraments 180.087

 Periodificació int. obligacions 01 252.988

 Periodificació int. BEI 01 1.017.192

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 20.902.279

 Variació existències 75.809

 Periodificació de matrícules curs 2001/2002 2.834.458

 Periodificació de FEDER regional 1.171.974

 Provisió morosos 69.931

 Deute Generalitat 16.703.615

 Ajust obligacions pressuposts tancats 46.492

  B)  FACTORS NEGATIUS 49.867.441

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 28.694.459

 Periodificació taxes 02/03 5.153.787

 Préstecs BCSH 19.156.617

 Préstecs MEC 4.384.055

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 21.172.982

 Periodificació pagues extraordinàries 02 862.924

 Provisió insolvències 237.576

 Periodificació subministraments 528.761

 Periodificació interessos BEI 1.017.193

 Provisió imposts 75.495

 Interessos obligacions 252.989

 Amortitzacions 17.828.112

 Ajust drets pressupostaris tancats 369.932

DIFERÈNCIA  (A - B) 21.641.359

Quadre 20 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

El quadre 21 recull, en euros, el volum de la contractació efectuada, així com el nombre 
d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contractes 
i modalitats d'adjudicació, segons la informació facilitada per la Universitat. Així 
mateix s'hi indica el detall de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contracte i de licitació En euros Nombre exps. En euros Nombre exps.
     

Concurs 50.322.534 81,5% 16 72,7% 30.837.667 61,3% 2 12,5%

Proc. negociat 11.392.001 18,5% 6 27,3% 9.985.848 87,7% 2 33,3%OBRES 

Total 61.714.535 100,0% 22 100,0% 40.823.515 66,1% 4 18,2%
   

Concurs 6.792.495 65,1% 36 33,0% 1.815.096 26,7% 2 5,5%

Proc. negociat 3.644.430 34,9% 73 67,0% 214.439 5,9% 1 1,4%SUBMINISTR. 

Total 10.436.925 100,0% 109 100,0% 2.029.535 19,4% 3 2,5%
   

Concurs 7.614.317 80,8% 4 20,0% 2.396.876 31,5% 2 50,0%

Proc. negociat 1.806.247 19,2% 16 80,0% 535.103 29,6% 1 6,3%
D'ALTRES 

CONTRACTES 
Total 9.420.564 100,0% 20 100,0% 2.931.979 31,1% 3 15,0%

TOTAL GENERAL 81.572.024 100,0% 151 100,0% 45.785.029 37,6% 10 6,6%

Quadre 21 

 

4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 
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Tipus de contracte i 

de licitació 
 

Expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació

Concurs 28/01/O Edificis IDI 1ª fase 14.371.076

Concurs 30/01/O Edifici ADE Cartografia i instituts d'investigació 16.466.591

P. negociat 02/VP/O/13 Reforma i ampliació antiga fàbrica Carbonell per a 
seu de la EPS Alcoi 

8.231.672

 

OBRES 

P. negociat 02/O/21 Ampliació i remodelació interior zona 
departamental ETS arquitectura 

1.754.176

Total (euros) 40.823.515

Concurs 62/01/S Adquisició d'un generador d'alta tensió de 
freqüència industrial a 300 KV 

116.296

Concurs 00401/S/73  Adquisició d'equipaments informàtics per a càlcul 
científic i investigació 

1.698.800

 

SUBMINISTR. 

P. negociat 61/01/S Adquisició d'equipament noves sales d'investigació 214.439

Total (euros) 2.029.535

Concurs 02/C/61 Serveis de vigilants de seguretat 1.551.706

Concurs 02/C/88 Neteja integral, SAU 845.170

D'ALTRES 

CONTRACTES 

P. negociat 02/C/80 Reactivació del projecte de control de presència 
per al PDI 

535.103

Total (euros) 2.931.979

Quadre 22 

 

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

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients contenen les actuacions administratives prèvies; no s'hi ha observat cap 
incidència, tret que l'informe fiscal, l'hauria d'haver emés alguna entitat administrativa 
distinta de la de gestió. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

No s'ha observat cap incidència en aquest apartat. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha sis que han sigut objecte de concurs (28/01/O, 
30/01/O, 62/01/S, 02/0041/S/73, 02/C/61 i 02/C88); en opinió nostra el procediment 
elegit ha sigut el correcte. 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2002 

- 97 - 

Els quatre expedients restants han sigut objecte de procediment negociat sense 
publicitat. El contracte d'obres 02/VP/0/13 utilitza aquest procediment basant-se en 
l'article 141.a) de la LCAP, per haver-ne quedat desert un d'anterior sobre el mateix 
objecte, el 26/00, que havia sigut convocat per mitjà de concurs. El 02/0/21, també 
d'obres, al.ludeix a l'article 141, basant-se en l'apartat c), que es refereix a una imperiosa 
urgència que resulte d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació. Si ens 
atenem a l'objecte d'aquest contracte -una ampliació i remodelació interior-, entenem 
que la necessitat de la contractació era previsible i que, per tant, calia haver usat la 
fórmula del concurs. 

Els expedients 61/01/S i 02/C/80 utilitzen també el procediment negociat sense 
publicitat, basant-se en ambdós casos en l'article 182.c) de la LCAP (que, per al cas dels 
subministraments, autoritza l'ús de tal procediment per raons d'especificitat tècnica o 
artística o relacionades amb la protecció de drets exclusius, supòsits en els quals s'entén 
que solament es pot encomanar la fabricació o el subministrament del producte a un 
únic proveïdor).En els dos expedients, una unitat administrativa de la Universitat 
proposa l'exempció de la licitació a favor d'una empresa determinada, exempció que és 
autoritzada en els dos casos. En el primer, l'informe del departament interessat exposa 
quines són les necessitats concretes i afirma que les dites necessitats solament poden ser 
cobertes amb un producte específic, que subministra un únic proveïdor. En el segon cas, 
la diligència que emet la unitat administrativa interessada assenyala que es tracta de 
donar continuïtat a un projecte ja iniciat, raó per la qual el nou subministrament l'ha 
d'efectuar l'empresa proveïdora dels productes inicials. Nosaltres no entrarem a 
dilucidar una qüestió tan dificultosa com és determinar en quins casos existeix un únic 
proveïdor d'un producte, ni tampoc en les motivacions que porten a proposar unes 
condicions concretes per a satisfer les necessitats de l'Administració, perquè en tots dos 
casos es presenten condicionaments tècnics en els quals no podem entrar; però sí que 
considerem convenient suggerir que, en aquests casos, es sol.liciten informes aliens als 
emesos per les unitats de l'Administració contractant. Cal recordar que, encara que s'hi 
donen les condicions previstes en el citat article 182.c), res no impedeix de suscitar 
publicitat i concurrència, ja que el citat precepte solament preveu una possibilitat d'ús, 
però no imposa de cap manera la utilització del procediment negociat sense publicitat. 

Dels sis expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, n'hi ha dos (28/01/O 
i 30/01/O) en què el factor preu apareix ponderat amb un 30% de la valoració total, i un 
(0041/S/73), amb el 15%. En els dos primers citats, s'inclou com a criteri "el 
coneixement tècnic del projecte", concepte que indueix a confusió si més no. Això es 
tradueix en el fet que, en el moment de qualificar les ofertes, es tenen en compte 
qüestions com la realització d'obres anteriors o l'experiència -en aquest cas al valorar la 
qualitat-, però aquest és un factor que no pot ser admés com a criteri de valoració, sinó 
com a requisit per a admetre la licitació, d'acord amb la normativa i la jurisprudència 
europees. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat -en el qual no resulta preceptiva la seua existència-, hi ha una mesa de 
contractació prevista en el plec de clàusules administratives. Tanmateix, es nota en falta 
la presència d'un membre amb funcions de control intern. En cap dels procediments 
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negociats no s'observa que la mesa ni cap dels seus membres haja entaulat negociacions 
amb els licitadors, sinó que s'han admés de pla les ofertes d'aquestes. 

La fase d'adjudicació s'efectua amb correcció; existeix una proposta prèvia de la mesa 
de contractació, precedida -si escau- dels corresponents informes tècnics. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Amb caràcter general, es compleixen els requisits necessaris per a contractar amb la 
Universitat. 

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

4.1.5 Execució dels contractes 

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

S'ha observat que en un contracte de cada un dels tipus de contractació analitzats, estan 
produint-se retards en l'execució. 

En la revisió dels documents comptables relatius als expedients de contractació, s'ha 
observat que: 

a) En dos expedients d'obres no s'han reconegut com a obligacions de l'exercici les 
certificacions corresponents a desembre, per un import global d'1.227.502 euros. 

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 escau efectuar observacions sobre aquesta qüestió. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients existeixen comprovants dels quals es dedueix que no hi ha hagut 
incidències en relació a l'execució i liquidació. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d'investigació de l'exercici de 2002 és de 641, l'import dels quals 
s'eleva a 26.929.966 euros; n'hem revisats cinc, per un total de 972.278 euros, que 
representen un 3,6% de l'import total. 
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També s'han verificat convenis per prestacions de serveis i d'altres vigents en l'exercici 
de 2002; d'un total de 206 convenis, per import de 10.043.263 euros, n'hem verificats 
quatre, per un total de 352.404 euros, un 3,5% de l'import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 

 
Expedient Detall Import 

20020025 Qualitat en el Servei d'Informàtica i Organització 72.536 

20020049 Disseny de xarxa de reg localitzat i direcció i control de l'execució 318.536 

20020103 Connexió i accés a xarxa IRIS 2 mitjançant anell òptic multicanal 180.400 

20020107 Antenes per a estacions base UMTS 100.081 

20020906 Teleducació per al desenvolupament (TELDE) 300.725 

19000219 Projectes diversos 88.729 

19100110 Prestacions de servei 87.854 

19100111 Laboratori de Camins-Prestacions de serveis 77.785 

19100122 Prestacions de servei 98.036 

Total (euros) 1.324.682 

Quadre 23 

 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent 

Els convenis la referència dels quals comença amb els dígits 2002, han sigut subscrits 
pel rector, d'acord amb el que es preveu en l'article 202 dels Estatuts de la Universitat; 
no obstant això, en aquells casos en què no es tracta pròpiament d'un conveni 
d'investigació, sinó d'una ajuda concedida a la Universitat per unes altres entitats 
públiques en matèria d'investigació (0107 i 0906), el rector sol.licita la dita ajuda, o bé 
adquireix el compromís de complir el que s'hi ha pactat. Mereixen un comentari 
especial els expedients la referència dels quals comença amb els dígits 1900. En aquests 
casos no es tracta d'expedients que recullen la documentació relativa a negocis jurídics 
concrets, sinó que més aviat es tracta d'arxius o de carpetes en què figuren distintes 
factures, fulls d'encàrrec o notes de lliurament que tenen com a factor comú el fet d'estar 
referits a un mateix professor responsable. En aquests casos no existeix un conveni 
d'investigació com a base de cap instrument contractual subscrit, i la firma que consta 
en els documents relatius als diferents treballs que es reuneixen en una mateixa carpeta 
és la del professor que hi intervé; llevat d'un cas en què apareix la signatura del rector, i 
d'alguns altres en què signa també el responsable del departament. 
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4.2.2.2 Procediment i formalització del conveni 

En primer lloc, i amb caràcter general, cal destacar que la documentació aportada per la 
Universitat a la Sindicatura de Comptes per a analitzar els convenis, és escassa. Els 
serveis centrals no compten amb expedients pròpiament dits, sinó amb determinada 
documentació que els és tramesa pels departaments que hi intervenen i que no permet 
fer cap seguiment complet del procediment utilitzat, des dels tràmits preparatoris fins a 
la total execució del que s'haja convingut. No obstant això, el Centre de Transferència 
de Tecnologia (CTT) de la Universitat compta amb els texts dels contractes subscrits i 
amb alguns documents relatius a aquests. 

D'acord amb el que es preveu en l'article 205 dels Estatuts, en els expedients hauria de 
figurar el compromís previ -manifestat per escrit- del Consell del departament o institut 
universitari afectat per la firma d'un conveni. Tanmateix, en els expedients examinats 
que comencen amb els dígits 2002, no consta la formalització d'aquest compromís, 
malgrat que podem destacar que es tracta de convenis interadministratius de 
col.laboració o d'ajudes o subvencions concedides a la Universitat per unes altres 
administracions públiques; raó per la qual cal entendre que, a conseqüència d'això, s'hi 
ha seguit un procediment administratiu distint del previst per als convenis 
d'investigació. 

Quant als arxius que s'inicien amb la referència 1900, ja hem dit que en cada un n'hi ha 
documentació relativa a diversos projectes professionals o prestacions de serveis que 
tenen en comú haver sigut realitzats per un mateix professor responsable, encara que 
poden haver sigut realitzats per a diferents prestataris. En cap dels casos no figura 
instrument contractual ni conveni, i com a molt existeixen documents que vénen a 
provar l'encàrrec dels treballs. No s'hi ha seguit el procediment establit en els Estatuts 
de la Universitat, i no estimem que això estiga justificat per l'escassa quantia econòmica 
dels projectes professionals o de les prestacions de serveis, que és la denominació que 
rep l'objecte dels convenis en la documentació examinada. Es considera rellevant la 
manca d'autorització del rector a què s'al.ludeix en l'article 206 dels Estatuts, ja que allí 
es preveu -per remissió a l'article quart del reial decret 1.930/1984- que es pot denegar 
la compatibilitat del conveni "quan els treballs o els cursos d'especialització no tinguen 
el nivell científic, tècnic o artístic exigible al professor universitari". Com que no han 
sigut examinats pel rector, aquest no ha tingut l'oportunitat de manifestar-se sobre 
l'existència del nivell que és exigible als dits treballs. El nivell científic, tècnic o artístic 
requerit, entenem que ha sigut incrementat després de l'entrada en vigor de la llei 
orgànica 6/2001, i a la vista del motiu seté del seu preàmbul, del títol VII i de l'article 
83, podem afirmar que hi queda potenciada la investigació com un factor "diferenciador 
i de qualitat", i que s'ha de desenvolupar amb un criteri "d'excel.lència". 

En el cas dels treballs que es recullen en els arxius iniciats amb els dígits 1900, s'estima 
que, si hom havia recaptat l'exigible autorització del rector, aquesta hauria d'haver sigut 
rebutjada, ja que no es pot interpretar que els projectes o les prestacions realitzats 
gaudisquen del factor diferenciador o de qualitat que és propi de la investigació 
universitària. Cal tenir en compte que, entre altres, figuren en els repetits arxius treballs 
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com projectes per a habitatges unifamiliars, ampliacions d'habitatges, coordinació 
general de congressos, suport tècnic i control d'obres, direccions d'obres o dissenys 
d'estructures, els quals entenem que formen part de l'activitat pròpia de professionals 
determinats, però que no arriben a assolir el nivell exigible a la investigació 
universitària. 

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 al grau de responsabilitat i de 
participació assumits en l'execució del que s'haja convingut, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 212.2.b) dels Estatuts, ni si es compleixen les previsions del dit article 
212 en relació a la distribució de les quantitats percebudes pels convenis. 

4.2.2.3 Execució dels convenis 

En els expedients examinats són escasses les dades sobre l'execució del que s'ha 
contractat, sobre els pagaments efectuats i sobre el repartiment del seu import. Ara bé, 
cal tenir present que, per raó de la duració que tenen la majoria dels convenis i per 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 dels 
convenis. 

4.2.2.4 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

Per constatar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret 
1.930/1984, segons la nova redacció del reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat a la 
Universitat informació relativa als professors que han dirigit i participat en els convenis 
d'investigació que examinem; hem comprovat que no es sobrepassen els límits establits. 

4.2.2.5 Control intern d'ingressos i despeses 

En la normativa específica aprovada per la Universitat per a la realització de contractes 
d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha de complir el responsable del control 
intern. 

En l'exercici del control intern, s'ha de prestar una particular atenció als extrems 
següents: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per a l'objectiu de la investigació. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

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

d) Que no hi ha irregularitats en relació als ingressos prevists en el conveni i a 
l'afectació dels béns obtinguts. 

e) Que s'efectua la liquidació dels convenis. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau fer les següents: 

a) Igual 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 que no són compatibles. 

b) La Universitat ha d'incrementar el control sobre els pagaments per a justificar. 
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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 2002. També s'hi detalla la legislació que, fonamentalment, s'ha pres en 
consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles normes que afecten deforma 
singular 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 d'Alacant (d'ara endavant, la Universitat), estan 
formats a data 31 de desembre de 2002 per: el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests 
comptes, que s'adjunten íntegres com a annex juntament amb l'informe d'auditoria emés 
per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, IGGV), foren 
aprovats pel Consell Social en data 11 d'abril de 2003 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat 
informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que -d'acord amb l'article 64 
de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana- realitza la IGGV amb la 
col.laboració de les firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, d'acord amb la LOU i amb la pròpia Llei de 
Sindicatura des Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. De fet, es produeix un doble control, en principi amb uns 
mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A aqueix 
efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, establint unes línies 
d'actuació conjunta. Així mateix, i amb la finalitat de reduir els efectes negatius d'aquest 
doble control, s'ha fet una revisió limitada. Les proves practicades s'han realitzat d'acord 
amb aquest enfocament, amb els principis i les normes d'auditoria elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i 
amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructurat el treball de fiscalització, són les següents: 
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- Pressupost i comptabilitat, 

- inversions, 

- convenis i contractes d'investigació, 

- ingressos, 

- actius i passius financers, 

- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 
inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no les hem 
fiscalitzades, perquè són àrees analitzades en profunditat per les firmes d'auditoria 
contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I de despeses, 
"Despeses de personal", es deu al fet que es fiscalitza de forma alternada en diversos 
exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions recollides en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

Per acabar, direm que no han sigut objecte de fiscalització els següents ens públics 
dependents o participats per la Universitat: 

 
 

Ens 
 

Forma jurídica 
 

% participació 

Col.legi Major Universitari Alacant Fundació 50,0% 

Corporació Alacantina del Cable S.A. 8,3% 

Relacions Internacionals UA S.A. 100,0% 

Taller d'Iimatge S.A. 100,0% 

Universia S.A. 1,5% 

Institut Universitari de Postgrau S.A. 16,0% 

Fundació Biblioteca Virtual Fundació 50,0% 

Quadre 1 
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1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2002, 
d'acord amb la normativa que es detalla 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, que són aplicables específicament a 
la Universitat d'Alacant: 

- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Normativa que regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat 
investigadora a la Universitat d'Alacant, aprovada pel Ple del Consell Social 
celebrat el 8 de febrer de 1994. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

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

a) En el pressupost inicial figura un excés de finançament de 8.128.885 euros 
(vegeu l'apartat 3.1.1). 

b) L'estat de pressuposts tancats inclou drets pendents de cobrament per un import 
total de 2.169.653 euros, que han de ser anul.lats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

c) No s'han recollit en el pressupost les variacions dels avançaments concedits a la 
Societat de Relacions Internacionals, S.A. i al Taller d'Imatge, S.A. (vegeu 
l'apartat 3.2.1). 

d) El romanent de tresoreria obtingut de la liquidació, ha inclòs en el seu càlcul 
drets que no poden considerar-se com a tals; segons que assenyalem en l'apartat 
3.1.5. 

e) La Universitat no reflecteix en el resultat pressupostari ni els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria, ni les desviacions positives i negatives de finançament. 

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

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 75,5%; aquest grau 
d'execució respon al baix nivell de realització del capítol VI, "Inversions reals". 
El grau de compliment ha sigut del 96,2%. (Vegeu l'apartat 3.1.3). 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 92,7% i el de 
compliment, en un 93,5% (vegeu l'apartat 3.1.4). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, 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 assenyalem a continuació. 

a) L'adquisició d'accions de l'Institut Universitari de Postgrau, per un total de 
480.809 euros, no ha sigut acordada pel Consell Social (vegeu l'apartat 3.1.3.3). 

b) Amb l'excepció d'un expedient de modificació pressupostària, tots els altres 
expedients van ser aprovats quan ja havia finalitzat l'exercici. A més a més, el 
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finançament dels suplements de crèdit no està suficientment justificat (vegeu 
l'apartat 3.1.2). 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres aspectes d'interés observats en el curs de 
la fiscalització. 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació, ha 
posat de manifest que la seua gestió ha sigut realitzada, per regla general, 
conformement a la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions 
contingudes en els apartats 4.1 i 4.2. 

- La Universitat continua sense assignar a cap 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 

Igual que en l'exercici anterior, en la liquidació del pressupost aprovada pel Consell 
Social el romanent de tresoreria és liquidat com un dret més; quan el romanent de 
tresoreria està constituït per drets ja liquidats en exercicis anteriors, o per ingressos 
líquids també obtinguts en exercicis anteriors. 

Finalment, hem d'indicar que la liquidació ha sigut aprovada i tramesa a la Conselleria 
de Cultura i Educació l'11 d'abril de 2003, d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.5 
de la llei 12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2002, fou aprovat pel Consell Social el 27 de maig de 2002, 
una vegada informat per la Conselleria de Cultura i Educació, d'acord amb l'article 15 
de la llei 10/2001, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici de 2002. 

El quadre 2002 mostra l'anàlisi comparativa entre el pressupost per a l'exercici de 2002 i 
el de l'exercici anterior. S'hi observa un augment del 24,4% respecte al de l'exercici 
anterior, en passar de 129.607.383 euros a 161.187.536 euros. 
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Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 
2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 20.003.953 17.501.472 2.502.481 14,3% 

IV Transferències corrents 86.354.251 77.587.165 8.767.086 11,3% 

V Ingressos patrimonials 721.215 528.891 192.324 36,4% 

VI Alienació inversions reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 9.934.730 32.442.994 (22.508.264) (69,4%)

VIII Actius financers 30.056.733 0 30.056.733 - 

IX Passius financers 14.116.654 1.546.861 12.569.793 812,6% 

Total ingressos 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4% 

I Despeses de personal 69.011.509 59.701.952 9.309.557 15,6% 

II Despeses de funcionament 21.222.665 21.167.520 55.145 0,3% 

III Despeses financeres 5.900.224 5.599.714 300.510 5,4% 

IV Transferències corrents 324.546 324.547 (1) - 

VI Inversions reals 62.552.928 41.900.112 20.652.816 49,3% 

VII Transferències de capital 1.935.259 613.032 1.322.227 215,7% 

VIII Actius financers 240.405 300.506 (60.101) (20,0%)

Total despeses 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4% 

Quadre 2 
 

De l'anàlisi dels distints capítols que conformen el pressupost, en destaca el següent: 

- Les previsions d'ingressos per transferències de capital disminueixen en termes 
absoluts 22.508.264 euros, un 69,4% en termes relatius; això es deu 
principalment al fet que en el pressupost per a 2001 les transferències de capital 
foren dotades inadequadament. 

- En el capítol VIII d'ingressos, "Actius financers", es preveuen 30.056.733 euros, 
que, segon el que s'estableix en el mateix pressupost, corresponen al romanent 
de tresoreria de l'exercici anterior. Tanmateix, el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2001 va ser de 28.791.767 euros, entre els quals s'inclogueren drets 
per import de 6.863.919 euros que no haurien d'haver sigut considerats com a 
tals, perquè estaven inadequadament comptabilitzats. Això implica que el 
pressupost inicial compta amb un excés de finançament de 8.128.885 euros. 

- Els "Passius financers" augmenten un 812,6%, ja que en 2001 no es va preveure 
cap quantitat en concepte de finançament dels plans d'inversió, perquè es va 
incorporar en el capítol VII, tal i com hem comentat ja. 
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- Les "Inversions reals" creixen un 49,3%, a conseqüència d'un increment en el 
concepte 609, "Investigació universitària". 

- Les despeses per "Transferències de capital" augmenten un 215,7%, a 
conseqüència de les transferències que realitza la Universitat a la Societat de 
Relacions Internacionals, S.A. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2002 experimentà un creixement del 3,3%, respecte al 
pressupost inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 
5.284.077 euros; tal i com es reflecteix en el quadre 3, en euros. 

 

 
Capítols 

Pressupost 
inicial 

 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Increment pres. 
defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 20.003.953 2.278.071 22.282.024 11,4% 

IV Transferències corrents 86.354.251 1.138.568 87.492.819 1,3% 

V Ingressos patrimonials 721.215 83 721.298 0,0% 

VI Alienació inversions reals 0 12.500 12.500 - 

VII Transferències de capital 9.934.730 1.854.855 11.789.585 18,7% 

VIII Actius financers 30.056.733 0 30.056.733 0,0% 

IX Passius financers 14.116.654 0 14.116.654 0,0% 

Total ingressos 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3% 

I Despeses de personal 69.011.509 0 69.011.509 0,0% 

II Despeses funcionament 21.222.665 920.732 22.143.397 4,3% 

III Despesess financeres 5.900.224 217.835 6.118.059 3,7% 

IV Transferències corrents 324.546 60.101 384.647 18,5% 

VI Inversions reals 62.552.928 4.085.409 66.638.337 6,5% 

VII Transferències de capital 1.935.259 0 1.935.259 0,0% 

VIII Actius financers 240.405 0 240.405 0,0% 

Total despeses 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3% 

Quadre 3 

 

El quadre 4 mostra el resum de les set modificacions pressupostàries que s'han realitzat, 
en euros. 
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Estat de despeses Estat d'ingressos Núm. 

mod. I II III IV V VI 

 

Total III IV V VI VII 

 

Total 

 

Descripció 

1    60.100   60.100 60.100     60.100 Suplem. crèdit 

2 1.512.994      1.512.994      0 Transf. crèdit 

2 (1.512.994)      (1.512.994)      0 Transf. crèdit 

3 920.732     920.732  920.732    920.732 Suplem. crèdit 

4  9.239    9.239      0 Transf. crèdit 

4  (9.239)    (9.239)      0 Transf. crèdit 

5  217.836    217.836  217.836    217.836 Suplem. crèdit 

6     3.976.650 3.976.650 2.217.971  83 12.500 1.746.096 3.976.650 Suplem. crèdit 

7     108.759 108.759     108.759 108.759 Suplem. crèdit 

Totals 920.732 217.836 60.100 0 4.085.409 5.284.077 2.278.071 1.138.568 83 12.500 1.854.855 5.284.077  

 TOTAL 5.284.077 TOTAL 5.284.077  

Quadre 4 

 

 

En l'anàlisi dels set expedients de modificació de crèdits, hem observat el següent: 

- En cap dels expedients de suplements de crèdit no se'n justifica de forma 
adequada el finançament. Això és especialment rellevant en el capítol III, "Taxes 
i d'altres ingressos", en què els drets reconeguts són inferiors a la previsió 
definitiva, quan les modificacions amb càrrec a majors ingressos exigeixen que 
aquests estiguen recaptats i que el seu import siga com a mínim igual a la 
previsió definitiva (vegeu l'apartat 3.1.4). 

- Sis dels set expedients de modificació de crèdits han sigut aprovats pel Consell 
Social juntament amb la liquidació del pressupost, quan ja ha finalitzat l'exercici; 
la qual cosa implica que en l'exercici es realitzen despeses sense crèdit suficient i 
adequat. 

3.1.3 Execució de l'estat de despeses 

El quadre 5 reflecteix, en euros, l'execució del pressupost de despeses. El grau 
d'execució ha sigut del 75,5% i el de compliment, del 96,2%. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pent. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

I Desps. de personal 69.011.509 66.301.321 65.637.401 663.920 96,1% 99,0%

II Desps. funcionament 22.143.397 22.143.397 22.128.993 14.404 100,0% 99,9%

III Desps. financeres 6.118.059 6.118.059 6.118.059 0 100,0% 100,0%

IV Transfers. corrents 384.647 360.576 360.576 0 93,7% 100,0%

VI Inversions reals 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%

VII Transfers. capital 1.935.259 1.935.259 1.935.259 0 100,0% 100,0%

VIII Actius financers 240.405 240.405 240.405 0 100,0% 100,0%

Total 166.471.613 125.634.467 120.878.721 4.755.746 75,5% 96,2%

Quadre 5 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de 
2002 obligacions i pagaments per import de 6.118.059 euros, el detall dels quals es 
mostra en el quadre 6, en euros. 
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 Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Despeses financeres:    

Despeses financeres deute públic 5.587.698 5.587.698 5.587.698 

Interessos de préstecs 527.580 527.580 527.580 

Total interessos 6.115.278 6.115.278 6.115.278 

D'altres despeses financeres 2.781 2.781 2.781 

Total capítol III 6.118.059 6.118.059 6.118.059 

Quadre 6 

 

El capítol III de despeses recull, sobretot, les despeses pels interessos ocasionats pel 
deute que la Universitat ha anat assumint al llarg dels últims anys, per fer front als plans 
d'inversió; tal i com ja hem destacat en informes anteriors. Aquests interessos, els paga 
la Generalitat Valenciana, la qual aporta la quantitat corresponent (5.587.698 euros l'any 
2002) per mitjà de transferències corrents (vegeu l'apartat 3.1.4.1). Els interessos del 
compte de crèdit associat al Pla d'Inversions (vegeu l'apartat 3.1.4.3), s'eleven a 527.580 
euros. 

3.1.3.2 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el segon en importància en el pressupost de 
despeses de la Universitat. Les previsions definitives ascendiren a 66.638.337 euros; 
tanmateix, solament s'hi van reconéixer obligacions per 28.535.450 euros, que donen un 
grau d'execució del 42,8%. Els pagaments líquids han ascendit a 24.458.028 euros, de 
manera que el grau de compliment ha sigut del 85,7%. El baix grau d'execució s'explica 
-segons fonts de la Universitat- pel retard a l'hora d'aprovar els estudis i projectes que 
precedeixen l'execució pròpiament dita, de les obres relacionades amb els plans 
d'inversió. 

 
 

Articles 
Previsions 
definitives 

Obligs. 
recon. 

Pagaments
líquids 

Obligs. 
pendents 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

Investigació 45.046.669 22.477.303 21.640.869 836.434 49,9% 96,3%

Invers. associades a funcionam. 21.591.668 6.058.147 2.817.159 3.240.988 28,1% 46,5%

Total capítol VI 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%

Quadre 7 

 

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

La composició i evolució de les obligacions reconegudes en aquest article 62, es 
mostren a continuació, en euros. 

 
 

Concepte 2002 2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 4.722.945 11.013.306 (6.290.361) (57,1%) 

Inversió pròpia 252.421 787.228 (534.807) (67,9%) 

Infraestructura docent 1.082.781 337.078 745.703 221,2% 

Total 6.058.147 12.137.612 (6.079.465) (50,1%) 

Quadre 8 
 

El concepte "Construcció i equips centres" correspon a l'execució de les inversions 
relacionades amb el II Pla d'Inversions, que comprén els acords següents, en euros: 

 
Acords Import 

Resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de 28 de 
setembre de 2000, per mitjà de la qual s'autoritza la programació de 3.086.197 euros a 
càrrec del II Pla d'Inversions. 

3.086.197

Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de primer de juny de 1999, per mitjà 
del qual s'aprova el primer avançament del II Pla d'Inversions 

24.040.484

Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 22 de desembre de 2000, per mitjà 
del qual s'aprova el segon avançament del II Pla d'Inversions 

19.232.387

Per acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 26 de juliol de 2001 s'aprova el 
tercer avançament del II Pla d'Inversions 

19.592.995

Total II Pla d'Inversions 65.952.063

Quadre 9 

 

L'estat d'execució i autorització de les inversions relacionades amb aquests acords, es 
mostra en el quadre següent, en euros. 
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Anualitat 

1999 2000 2001 2002 2003 
Total Inversió 

realitzada 

27.126.683     27.126.683 27.126.435

 17.736.985    17.736.986 17.736.985

  0   0 0

   14.116.654  14.116.654 4.722.945

    6.971.740 6.971.740 0

27.126.683 17.736.985 0 14.116.654 6.971.740 65.952.063 49.586.365
 

Autorització disposicions pòlissa de crèdit 

1999 2000 2001 2002 2003 
Total 

autoritzat 

24.040.484 3.060.450   25.501   27.126.435 

  5.493.341 10.375.560 1.868.084   17.736.985 

    1.927.142 2.795.803 4.722.945 

24.040.484 8.553.791 10.375.560 3.820.727 2.795.803 49.586.365 

Quadre 10 

 

L'anualitat per a l'exercici de 2002 ha sigut reprogramada mitjançant una resolució de 
13 de maig de 2002 de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris, i comprén el 
que no s'ha executat del segon avançament i la primera anualitat del tercer avançament; 
la programació específica es reflecteix en el quadre 11, en euros. 

 
Projecte Anualitat 2002 

Obres de reforma, ampliació i millora 7.000.725 

Ampliació campus 1.406.314 

Equipaments 5.709.615 

Total 14.116.654 

Quadre 11 

 

3.1.3.3 Actius financers 

El capítol VIII, "Actius financers" té obligacions reconegudes per 240.405 euros, i no 
n'hi ha quantitats pendents de pagament a 31 de desembre de 2002. Aquest saldo 
correspon a l'adquisició d'accions de l'Institut Universitari de Postgrau. Durant l'any 
2001 hom adquirí el 50% de les accions, i durant l'exercici de 2002 s'ha adquirit l'altre 
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50%; això significa un total de participació en aquest nou institut de 480.809 euros. No 
hi ha constatació que aquestes aportacions hagen sigut aprovades pel Consell Social. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 166.471.613 euros i els drets reconeguts, a 
126.440.513 euros. En el quadre 12 es mostra, en euros, l'execució del pressupost 
d'ingressos de l'exercici de 2002. El grau d'execució ha sigut del 92,7% i el de 
compliment del 93,5%, sense considerar el romanent de tresoreria. 

 

 
 

Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 22.282.024 20.877.072 20.249.477 627.595 93,7% 97,0%

IV Transferències corrents 87.492.819 88.446.980 80.857.947 7.589.033 101,1% 91,4%

V Ingressos patrimonials 721.298 793.278 786.582 6.696 110,0% 99,2%

VI Alienació inversions reals 12.500 12.500 12.500 0 100,0% 100,0%

VII Transferències de capital 11.789.585 11.789.585 11.789.585 0 100,0% 100,0%

VIII Actius financers 0 181.506 181.506 0 - 100,0%

IX Pasisius financers 14.116.654 4.339.592 4.339.592 0 30,7% 100,0%

Exercici corrent 136.414.880 126.440.513 118.217.189 8.223.324 92,7% 93,5%

Romanent de tresoreria 30.056.733  

Total 166.471.613  

Quadre 12 

 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 
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3.1.4.1 Transferències corrents 

Tal i com es mostra en el quadre 13, els drets reconeguts, que van ser de 88.446.980 
euros, experimentaren un creixement del 18,4% en relació a l'exercici anterior. El grau 
d'execució va ser del 101,1% i el de compliment, del 91,4%. 

 
2002 2001 

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluctuació 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 88.392.888 99,9% 74.663.349 99,9% 18,4% 

D'altres 54.092 0,1% 64.579 0,1% (16,2%) 

Total 88.446.980 100,0% 74.727.928 100,0% 18,4% 

Quadre 13 

 

Durant l'any 2002, la gran majoria de les subvencions corrents que rep la Universitat 
provenen de la Generalitat Valenciana; la composició d'aquest concepte es mostra en el 
quadre 14, en euros. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 61.657.610 

- Suplement despesa corrent 16.113.191 

- Subvenció addicional objectius 2002 3.999.777 

- Subvenció addicional objectius 2000 82.644 

Total subvenció global 81.853.222 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i bons 5.587.698 

- Conveni equilibri pressupostari anualitat 2002 887.365 

- D'altres subvencions corrents 64.603 

Total d'altres transfrerències corrents 6.539.666 

Total transferències corrents de la G.V. 88.392.888 

Quadre 14 

 

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

a) Pla plurianual de finançament, signat entre les cinc universitats de la Comunitat 
Valenciana i la Generalitat en juny de 1999, d'acord amb el qual les universitats 
reben una quantitat inicial prevista en la llei de pressuposts, més uns ajusts 
posteriors. 
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b) Conveni de 18 de desembre de 2000, de col.laboració entre l'Administració 
General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a aconseguir l'equilibri 
pressupostari i contenir l'endeutament de les universitats, així com la promoció i 
estabilitat del professorat universitari. 

c) Compromís de la Generalitat Valenciana -basat en els convenis de col.laboració 
de 21 de juliol de 1997 i 29 d'octubre de 1999-, de pagar els interessos del deute 
de la Universitat d'Alacant; durant l'exercici de 2002 aquests interessos pujaren a 
5.587.698 euros. 

La Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut obligacions 
per import de 6.533.027 euros, corresponents al pendent de cobrament de la subvenció 
global. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb els principis comptables 
públics, la Universitat ha de reconéixer els drets per transferències quan en perceba el 
cobrament, o quan li siga notificat el reconeixement de l'obligació per l'ens que 
concedeix la transferència. 

El quadre 15 recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments de les 
transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global lligada al pla plurianual de finançament dels exercicis de 2000, 2001 i 
2002. 

 
 2000 2001 2002 

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

Exercici corrent:       

1r. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 18.619.902 22,8%

2n. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 20.169.354 24,6%

3r. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.089 21,6% 18.938.253 23,1%

4t. trimestre 15.722.476 25,3% 16.633.821 24,5% 17.424.045 21,3%

Total exercici corrent 58.454.437 94,0% 60.602.076 89,3% 75.151.554 91,8%

Exercici següent:       

1r. trimestre 3.726.005 6,0% 3.445.368 5,1% 168.641 0,2%

2n. trimestre  0,0% 3.788.221 5,6% 4.041.420 4,9%

Pendent de cobrament  0,0%  0,0% 2.491.607 3,1%

Total exercici següent 3.726.005 6,0% 7.233.589 10,7% 6.701.668 8,2%

Total 62.180.442 100,0% 67.835.665 100,0% 81.853.222 100,0%

Quadre 15 
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3.1.4.2 Transferències de capital 

En el capítol VII, "Transferències de capital", s'han reconegut i cobrat drets per 
11.789.585 euros, que donen un grau d'execució i de compliment del 100,0%. 

L'evolució dels drets reconeguts per transferències de capital durant els exercicis de 
2001 i 2002, es mostra en el quadre següent, en euros. 

 
2002 2001 

Concepte Import % s/total Import % s/total Variació 02/01

De la Generalitat Valenciana 3.188.228 27,0% 3.904.770 27,2% (18,4%)

De l'Administració central 3.498.172 29,7% 7.288.534 50,8% (52,0%)

D'altres 5.103.185 43,3% 3.148.341 22,0% 62,1%

Total 11.789.585 100,0% 14.341.645 100,0% (17,8%)

Quadre 16 

 

a) Transferències de l'Administració de l'Estat 

Els drets reconeguts en aquest concepte pressupostari responen principalment a 
transferències obtingudes per raó de l'activitat investigadora. 

S'ha produït una disminució significativa dels drets reconeguts per aquest concepte, a 
causa que en l'exercici anterior es va reconéixer la totalitat de la subvenció de FEDER 
que havia de rebre la Universitat durant el període 2000-2002 (vegeu l'informe de 
l'exercici anterior). 

b) Transferències de la Generalitat Valenciana 

En el quadre 17 es recull, en euros, la composició dels drets reconeguts per 
transferències de capital de la Generalitat Valenciana. 

 
 Import 

Subvencions de capital destinades principalment a la investigació 921.863 

FEDER Generalitat Valenciana 2.248.335 

Transferències d'altres comunitats autònomes 18.030 

Total 3.188.228 

Quadre 17 
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Quant als "FEDER Generalitat Valenciana", els 2.248.335 euros corresponen a la 
segona aportació del Pla de Desenvolupament Regional de la Generalitat Valenciana 
2000-2006. Aquests drets han sigut cobrats en la seua totalitat al llarg de l'exercici. 

En "Transferències de capital d'altres" es recullen, entre altres, els ingressos derivats 
dels convenis subscrits per la Universitat i el Banco de Santander per a finançar el 
projecte per a crear la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

3.1.4.3 Passius financers 

En el capítol IX, "Passius financers", s'han reconegut i cobrat drets per 4.339.592 euros, 
corresponents al crèdit disposat d'una pòlissa de crèdit oberta a nom de la Universitat 
d'Alacant el 14 de juny de 2001. Les condicions de la pòlissa es van modificar per 
resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de 7 de març de 2002, i 
són les següents: 

- Límit: 30.000.000 d'euros. 

- Finalitat: Finançament d'inversions en infraestructura corresponents al II Pla 
d'Inversions (vegeu l'apartat 3.1.3.2). 

- Remuneració saldos creditors: EURIBOR a 90 dies, menys 0,035%. 

- Tipus d'interés de demora i excedits del compte de crèdit: Tipus vigent 1%. 

- Venciment: Fins al 31 de desembre de 2004. 

Aquesta pòlissa serà amortitzada per la Generalitat Valenciana en virtut de l'acord de 
col.laboració de 26 d'octubre de 1999. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 18 reflecteix, en euros, els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament d'exercicis anteriors. 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

16.888.786 (15.364) 16.873.422 12.363.787 4.509.635 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.641.195 0 2.641.195 2.641.195 0 

Quadre 18 
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Dels 16.888.786 euros pendents de cobrament a l'inici de l'exercici, se n'anul.len 15.364 
euros i se'n comptabilitzen cobraments per import de 12.363.787 euros, dels quals hem 
analitzat els recollits en el quadre següent: 

 
 Import 

Transferències de la Generalitat Valenciana 9.317.802 

Fons FEDER Administració de l'Estat 2.436.759 

Total 11.754.561 

Quadre 19 

 

Quant als fons FEDER de l'Administració de l'Estat, en l'exercici de 2001 -i tal com 
s'assenyala en l'informe de fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes d'aqueix 
exercici-, se'n van reconéixer incorrectament 4.694.265 euros, que corresponen a la 
totalitat de les ajudes que el Ministeri d'Educació Cultura i Esport concedeix a la 
Universitat, a mesura que aquesta va certificant la realització efectiva d'inversions 
relacionades amb l'equipament científic. 

Durant l'exercici de 2002 s'han cobrat fons per aquest concepte per import d'1.176.790 
euros; la resta de cobraments, fins als 2.436.759 euros que es reflecteixen en el quadre 
19, no responen a aquesta línia d'ajudes, "Equipament científic", sinó a una altra de 
distinta relacionada amb projectes d'investigació científica; per tant, la diferència entre 
un import i l'altre, 1.259.969 euros, calia haver-la reconeguda com a drets en el 
pressupost corrent. 

No hi ha constatació que hom vaja a cobrar tots aquests fons, ja que el seu cobrament 
està vinculat a l'execució de les inversions, les quals, a la data de redacció d'aquest 
informe, no estan executades al 100%; segons fonts de la Universitat, el termini acaba el 
31 de desembre de 2003. 

Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2002, en corresponen 2.169.653 euros a 
fons FEDER de la Generalitat Valenciana que foren comptabilitzats inadequadament en 
l'exercici de 2001, sense que n'existisca cap suport documental; de manera que el 
pendent de cobrament està sobrevalorat en aqueixa quantitat (vegeu l'informe de 
l'exercici anterior). 

A 31 de gener de 2002 les obligacions d'exercicis tancats ascendien a 2.641.195 euros, 
que han sigut pagats en la seua totalitat. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El saldo pressupostari de l'exercici de 2002 es mostra en el quadre següent, en euros. 
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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Imports 

Operacions no financeres 121.919.415 125.394.062 (3.474.647) 

Operacions amb actius financers 181.506 240.405 (58.899) 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 122.100.921 125.634.467 (3.533.546) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 4.339.592  4.339.592 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 806.046 

Quadre 20 

 

La Universitat no reflecteix, en el seu resultat pressupostari, ni els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria ni les desviacions positives i negatives de finançament, tal i com 
exigeix el PGCP; de manera que realment els comptes anuals no reflecteixen el dèficit o 
superàvit de l'exercici, que resulta ser una magnitud significativa que cal presentar. 

El romanent de tresoreria es reflecteix en el quadre 21. 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 17.328.488 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 8.223.324 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 4.509.636 

(+) D'operacions no pressupostàries 4.595.528 

Per a deduir: provisions per a insolvències  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.215.119 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 4.755.746 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 

(+) D'operacions no pressupostàries 5.459.373 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 22.105.225 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 29.218.594 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 29.218.594 

Quadre 21 

 

De l'estat de romanent de tresoreria, que forma part dels comptes retuts per la 
Universitat, en destaquem el següent: 
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- No s'hi tenen en compte els cobraments pendents d'aplicació, que en l'exercici de 
2002 ascendiren a 236.168 euros. Tampoc no s'hi consideren els drets de dubtós 
cobrament. 

- No s'hi distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat. 

- S'hi inclouen 2.169.653 euros de drets que han de ser anul.lats de pressuposts 
tancats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En el quadre 22 es mostra, en euros, el balanç de situació a 31 de desembre de 2002 de 
la Universitat. 

 
BALANÇ EXERCICI 2002 

ACTIU 2002 PASSIU 2002 

A) Immobilitzat 166.370.828 A) Fons propis 81.530.422
II.- Immobilitzacions immaterials 272.378 I.- Patrimoni 84.131.291
          Aplicacions informàtiques 1.166.983         Patrimoni 84.131.291
          Amortitzacions (894.605)     
   IV.- Resultats de l'exercici (2.600.869)
III.- Immobilitzacions materials 163.756.174     
           Terrenys i construccions 158.952.983 D) Creditors a llarg termini 110.466.414
           Instal.lacions tècniques 1.876.027     
           Utillatge i mobiliari 22.513.389 I.- Emissions i obligs. i d'altres   
           D'altre immobilitzat 50.536.739 valors negociables 87.806.271
           Amortitzacions (70.122.964)          Obligacions i bons 87.806.271
V.- Inversions financeres permanents 2.342.276 II.- D'altres deutes a llarg termini 22.660.143
           Cartera de valors a llarg termini 2.342.276           Deutes amb entitats de crèdit 18.108.220
           Compromís financ. reembors. obligs.            D'altres deutes 1.546.862
             Deutes en moneda estrangera 3.005.061
B) Desps. per a distrib. en diversos exers. 2.084.160     
   E) Creditors a curt termini 15.895.495
   III.- Creditors 15.895.495
C) Actiu circulant 39.437.343            Creditors pressupostaris 4.755.746
              Creditors no pressupostaris 787.972
II.- Deutors 17.328.487            Administracions públiques 4.671.401
          Deutors pressupostaris 12.732.959            D'altres creditors 5.647.424
          Deutors no pressupostaris 4.595.528            Fiances i dipòsits rebuts a c. t. 32.952
III.- Inversions financeres temporals 3.631     
            Fiances i dipòsits constituïts a c. t. 3.631     
IV.- Tresoreria 22.105.225     

Total Actiu 207.892.331 Total Passiu 207.892.331

Quadre 22 
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En relació al balanç i al compte de resultats, interessa destacar: 

a) Deutors 

L'import total de "Deutors no pressupostaris" s'eleva a 4.595.528 euros; dins d'aquest 
epígraf es recull -entre altres- el compte "D'altres avançaments i préstecs concedits", 
que presenta a 31 de desembre de 2002 un saldo de 4.442.460 euros. En aquest compte 
es recullen els fons de caixa fixa i els avançaments concedits a la Societat de Relacions 
Internacionals, S.A. i al Taller d'Imatge, S.A., d'acord amb el detall següent: 

 
 Import 

Caixa Central 900.000 

Pagaments específics 210.304 

Tribunals oposicions 126.111 

Tribunals tesis 24.040 

Total fons de caixa fixa 1.260.455 

Societat de Relacions Internacionals, S.A. 3.001.701 

Taller d'Imatge Universitat d'Alacant 180.304 

Total avançaments 3.182.005 

Total 4.442.460 

Quadre 23 

 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor d'1.260.455 euros, tal i com 
es desprén del quadre 23. La denominada Caixa Central administra els fons de caixa 
fixa dels distints centres de despesa de la Universitat. Al final de l'exercici s'han de 
justificar i, per tant, comptabilitzar les despeses ocasionades per cada centre de despesa. 
Existeixen despeses pendents de justificar per import de 127.640 euros. 

El saldo de 3.001.701 euros a nom de Societat de Relacions Internacionals, S.A., recull, 
d'una banda, els avançaments fet per la Universitat a aquesta societat en relació amb la 
posada en marxa del projecte de la Biblioteca Miguel de Cervantes; i de l'altra, els 
interessos derivats de la utilització d'una pòlissa de crèdit amb un límit de 2.404.048 
euros, subscrit per la Universitat i el BSCH per a finançar aquest projecte, d'acord amb 
els convenis subscrits s a aqueix efecte. 

La mateixa naturalesa té l'avançament concedit al Taller d'Imatge per 180.304 euros. 

Igual com en l'exercici anterior, hem d'assenyalar el següent: 
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1.- No hi ha constatació dels acords sobre els avançaments concedits a la Societat de 
Relacions Internacionals, S.A., i al Taller d'Imatge, S.A. 

2.- Els avançaments i les devolucions realitzades durant el present exercici, no els 
han recollits en el pressupost; quan per raó de la seua naturalesa calia haver-los-
hi reflectits. 

 D'altra banda, en el capítol VII, "Transferències de capital", figuren pagaments 
efectuats a la Societat de Relacions Internacionals, S.A., per un import 
d'1.935.259 euros. 

b) Creditors 

El saldo de creditors no pressupostaris s'eleva a 787.972 euros i respon a les 
disposicions del crèdit subscrit amb el BSCH. En relació a aquest crèdit destaca: 

- No hi ha constatació que aquesta operació de crèdit, concedida per un import 
màxim de 2.404.048 euros, haja sigut autoritzada per la Generalitat Valenciana. 

- Durant l'exercici de 2002 s'ha amortitzat una part del crèdit disposat en exercicis 
anteriors, i aquestes aportacions haurien d'haver sigut comptabilitzades en el 
pressupost de la Universitat. 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002 es mostra a continuació, en euros: 
 

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE L'EXERCICI DE 2002  

DEURE Import HAVER Import 

A) Despeses 125.025.951 B) Ingressos 122.425.082

3. Despeses de funcionament 122.714.752 1. Vendes i prestacions de serveis 20.855.997

Despeses de personal 73.013.124 Prestacions de serveis 20.855.997

Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 13.672.017   

D'altres despeses de gestió 29.354.445 3. Ingressos de gestió ordinària 48.351

Despeses financeres i assimilables 6.675.166 Ingressos tributaris 48.351

4. Transferències i subvencions 2.295.835 4. D'altres ingressos de gestió tributària 1.242.019

Transferències corrents 360.576 Reintegraments 16.993

Transferències de capital 1.935.259 D'altres ingressos de gestió 747.127

  D'altres interessos i ingressos assimilats 477.899

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 15.364   

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 15.364 5. Transferències i subvencions 100.276.964

  Transferències corrents 88.446.979

  Transferències de capital 11.789.585

  Subvencions de capital 40.400

  6. Beneficis i ingressos extraordinaris 1.751

  Beneficis procedents de l'immobilitzat 1.751

ESTALVI - ESTALVI NEGATIU 2.600.869

Quadre 24 
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La conciliació entre el resultat patrimonial i el resultat pressupostari, es mostra a 
continuació, en euros. 

 
CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB L'ECONOMICOPATRIMONIAL 

  RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (2.600.869)

  RESULTAT PRESSUPOSTARI 806.046

  DIFERÈNCIA (3.406.915)

  CONCILIACIÓ   

  A)  FACTORS POSITIUS 20.199.292

  DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 14.310.269

  Addicions de l'immobilitzat material 13.991.279

  Addicions de l'immobilitzat immaterial 219.691

  Addicions de l'immobilitzat financer 99.299

  INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 5.889.023

  Taxes periodificació 2001 5.887.272

  Ingressos i beneficis d'altres exercicis 1.751

  B)  FACTORS NEGATIUS 23.606.206

  INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 9.750.848

  Capítol 9 4.339.592

  Periodificació taxes 5.411.256

  DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 13.855.358

  Dotació amortització de l'immobilitzat 13.672.016

  Despeses emissió deute 167.978

  Anul.lació drets reconeguts exercicis anteriors 15.364

  DIFERÈNCIA  ( A - B ) (3.406.914)

Quadre 25 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

El quadre 26 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contractes i modalitats 
d'adjudicació. També s'hi recull l'abast de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats Tipus de contractes i de 

licitació  
Euros 

Nombre 
expedients 

 
Euros 

Nombre 
expedients 

     

Concurs 2.516.097 86,6% 5 41,7% 2.044.356 81,3% 3 60,0%

Proc. negociat 390.816 13,4% 7 58,3% 121.000 31,0% 1 14,3%OBRES 

Total 2.906.913 100,0% 12 100,0% 2.165.356 74,5% 4 33,3%
    

Concurs 4.312.283 75,1% 13 22,4% 2.658.827 61,7% 2 15,4%

Proc. negociat 1.432.847 24,9% 45 77,6% 169.589 11,8% 2 4,4%SUBMINISTR. 

Total 5.745.130 100,0% 58 100,0% 2.828.416 49,2% 4 6,9%
    

Concurs 7.143.758 91,9% 4 16,7% 7.143.758 100,0% 4 100,0%

Proc. negociat 626.465 8,1% 20 83,3% 349.209 55,7% 2 10,0%
D'ALTRES 

CONTRACTES 

Total 7.770.223 100,0% 24 100,0% 7.492.967 96,4% 6 25,0%

TOTAL GENERAL 16.422.266 100,0% 94 100,0% 12.486.739 76,0% 14 14,9%

Quadre 26 

 

4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 
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Tipus de contracte i licitació 
 

Expt. 
 

Detall 
Import 

adjudicació

Concurs O/07/02 Reforma en aules de l'Aulari I fases I i II 968.027

Concurs O/10/02 Ampliació i reforma de l'Escola Universitària 505.929

Concurs O/12/02 Reforma de Paraninf 570.400

OBRES 

P. negociat O/08/02 Construc. mur exterior de tancament (z. esport) 121.000

Total 2.165.356

P. negociat S/03/02 Complement. S/21/99 Mobiliari per a laboratori 85.171

Concurs S/26/02 Publics. periòdiques espanyoles i estrangeres 1.045.795

P. negociat S/28/02 Bases de dades XML NATIVA 84.418

SUBMINISTRS. 

Concurs S/35/02 Equipament de laboratoris i d'investigació 1.613.032

Total 2.828.416

Concurs A/01/02 Pròrroga A/18/00 servei de neteja 3.308.235

Concurs A/03/02 Servei de vigilància en la U.A. 1.319.022

P. negociat A/13/02 Serveis de consergeria 112.160

Concurs A/25/02 Pròrroga A/19/97 servei de manteniment 2.080.898

P. negociat A/29/02 Manteniment general d'equipament informàtic 237.049

D'ALTRES 
CONTRACTES 

Concurs A/31/02 Pròrroga A/20/97 servei mantenim. zones verdes 435.603

Total 7.492.967

Quadre 27 

 

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

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Existeix l'ordre d'inici en tots els expedients, subscrita pel rector, o per un vicerector per 
delegació de signatura. També el mateix rector o vicerector aprova l'expedient, la 
despesa i els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives. No obstant 
això, cal assenyalar que la majoria de les resolucions que són subscrites per delegació 
de firma, no expressen l'acte per mitjà del qual es va autoritzar a fer ús de la dita 
delegació, ni la data en què es va atorgar aqueixa facultat. 

No consta l'existència d'informe fiscal en els expedients examinats. 

Sol haver algun informe o proposta, previ a l'ordre d'inici, que ve a justificar la 
necessitat de la contractació; malgrat que en algun cas sembla que la finalitat més 
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immediata és de proposar que el procediment es tramite d'urgència, o com a negociat 
sense publicitat. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el rector, directament o per delegació; de manera que es compleixen les 
previsions dels Estatuts de la Universitat en aqueix sentit. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha nou que han sigut objecte de concurs (O/07/02, 
O/10/02, O/12/02, S/26/02, S/35/02 i A/03/02), i en opinió nostra el procediment elegit 
ha sigut el correcte. Els expedients A/01/02, A/25/02 i A/31/02 deriven de procediments 
que es van incoar en exercicis anteriors. La resta són expedients que han sigut objecte 
de procediment negociat sense publicitat. D'aquests, el O/08/02, el S/03/02, el S/28/02 i 
el A/29/02 són expedients iniciats en 2002. El A/13/02 s'inicia en 2002 i es prorroga tres 
vegades en el mateix any. 

Dels expedients iniciats en 2002, el O/08/02 es tramita per procediment negociat sense 
publicitat, perquè s'entén que hi havia una imperiosa urgència, resultant 
d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables a aquest 
(art. 210.c LCAP); imprevisió que nosaltres no apreciem, ja que la necessitat de 
realitzar el tancament de les instal.lacions esportives no es va presentar de sobte, tal i 
com es desprén de la mateixa justificació del procediment emprat. En el S/28/02 
s'utilitza el mateix procediment, basant-se en l'article 182.c), que al.ludeix a raons 
d'especificitat tècnica. Malgrat que hi ha un informe que assenyala que la base de dades 
que hom pretén adquirir, solament la comercialitza una empresa, que és l'única que hi 
dóna suport tècnic, és molt recomanable que els informes d'exclusivitat d'un producte o 
servei, els emeta o ratifique algun òrgan o unitat independent de l'Administració 
contractant; i a pesar de tot, sempre es pot acudir a un procediment basat en els principis 
de publicitat i concurrència, que és la regla general i bàsica. 

Els tres expedients que deriven d'uns altres iniciats abans de 2002, es refereixen a 
pròrrogues de contractes de serveis. Cal advertir que els preus pels quals s'adjudiquen 
les pròrrogues, no són els dels contractes inicials, ja que s'hi apliquen successives 
revisions que no trobem que estiguessen considerades en els plecs o en el contracte 
original. És més, en l'expedient A/31/02 s'expressa, en el contracte, que el plec de bases 
establia que no hi hauria revisions de preus. 

Comentari especial mereix el contracte A/13/02, amb un pressupost pràcticament al 
límit de la quantia que hauria obligat a celebrar un concurs públic. El contracte es pacta 
amb una vigència de dos mesos, però és prorrogat tres vegades al llarg de l'exercici de 
2002, en cada cas per dos mesos addicionals, i s'hi assenyala que això es fa a l'empara 
de l'article 198 de la LCAP. Aquest precepte no permet que les pròrrogues, ni de forma 
aïllada ni conjuntament, puguen ser concertades per un termini superior al fixat 
originàriament. En l'expedient que examinem, es supera amb escreix el termini màxim 
previst, que solament podia ser de dos mesos després del contracte inicial, i no consta 
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que mentrestant s'iniciés cap procediment nou per a licitar el servei per mitjà de 
concurs. A més a més és obvi que amb les pròrrogues es supera àmpliament el 
pressupost que -segons l'article 210.h) de la LCAP- hauria obligat a suscitar publicitat i 
concurrència. 

Dels sis expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, en els contractes 
d'obres el factor preu apareix ponderat amb un vint per cent de la valoració total, i en el 
S/35/02, amb el trenta per cent. En tots, la valoració de l'oferta econòmica fa que es 
done prioritat als licitadors que s'aproximen a la mitjana de les proposicions, cosa que 
indubtablement perjudica les ofertes més baixes i els propis interessos de la Universitat. 
En alguns casos s'inclou com a criteri a valorar el de l'experiència, encara que pot 
aparéixer amb distintes denominacions. Així, s'hi té en compte el currículum dels 
professionals que han d'intervenir en les obres, l'experiència en centres similars o en la 
realització d'obres anàlogues i d'altres. Cal advertir que l'experiència és un factor que no 
port ser admés com a criteri de valoració, sinó com un requisit per a l'admissió a la 
licitació, d'acord amb la normativa i la jurisprudència europees. 

No es poden fer observacions en relació a la publicitat. Apareixen publicades les 
adjudicacions i -quan escau- la licitació dels contractes. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat (en que no en resulta preceptiva l'existència), hi ha una mesa de contractació, 
que està prevista en el plec de clàusules administratives. En el dit plec figura la 
composició, mitjançant la citació dels càrrecs que componen la mesa, i posteriorment 
l'òrgan de contractació efectua la designació de les persones concretes que exerceixen 
tals càrrecs. En cap dels procediments negociats s'observa que la mesa ni cap dels seus 
membres haja entaulat cap negociació amb els licitadors, i s'ha admés de pla l'oferta 
d'aquests. 

La fase d'adjudicació s'efectua per mitjà d'una proposta prèvia de la mesa de 
contractació, precedida -si escau- dels corresponents informes tècnics. No obstant això, 
tal i com ocorre en els expedients O/10/02 i A/03/02, les valoracions de les ofertes no 
estan suficientment motivades. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen amb caràcter 
general. 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
rector, o un vicerector per delegació de signatura, i per un apoderat de l'adjudicatari. En 
tots es consigna l'expressa submissió als plecs del contracte i consta que ha sigut 
aportada la documentació exigida i les garanties. 
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4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les actes de comprovació del replantejament, amb la 
qualificació de viabilitat i -si és el cas- l'acta de recepció; llevat dels casos en què el 
contracte s'ha fet en dates molt avançades de l'exercici, o fins i tot en 2003. 

Els aspectes que han destacat a partir de la revisió formal dels contractes seleccionats, 
són: 

- Falta de registre d'entrada en algunes factures dels contractes de serveis. 

- Quant al compliment del termini per al pagament d'obligacions previst en el 
TRLCAP, s'ha observat que en dotze factures revisades, per import d'1.379.764 
euros (set factures d'obres per 1.039.719 euros i cinc factures de 
subministraments per 340.045 euros), no s'ha complit l'esmentat termini. Malgrat 
això, no s'han comptabilitzat ni pagat interessos de demora. 

- Hem observat que s'han comptabilitzat en l'exercici de 2002, com a pagades, 
obligacions reconegudes que en realitat s'han pagat en l'exercici de 2003, per un 
import global de 470.023 euros; això fa que els saldos a 31 de desembre de 2002 
de creditors i de bancs estiguen infravalorats en el dit import. 

Quant al termini d'execució dels contractes revisats, s'observa un retard en un dels 
contractes d'obres (O/08/02) i en un dels lots d'un contracte de subministraments 
(S/35/02), així com en un contracte de subministrament de l'exercici anterior (S/23/01). 

4.1.6 Modificació dels contractes 

No escau efectuar observacions en relació a aquesta qüestió. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients existeixen comprovants a partir dels quals es dedueix que no hi ha 
hagut incidències quant a l'execució i liquidació. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

Hem revisat una mostra de set expedients inclosos en l'aplicació 609.32, "Projectes 
d'investigació", amb data de conveni 2002, que han suposat una despesa d'1.849.548 
euros, sobre un total de 293 expedients, per un import de despesa de 3.257.400 euros; 
això significa que s'ha revisat el 56,8% de la despesa. 

Els expedients revisats han sigut els següents: 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2002 

- 135 - 

 
Expedient Detall Import 

60932020 Beques postdoctorals – Programa Excel.lència 83.000 

60932023 Programes d'actuació Vicerectorat 66.496 

60932014 Terranatura 1-02I Biologia de la conservació 89.796 

60932027 Immigració femenina a la Comunitat Valenciana 16.481 

60932058 Reaccions de litiació catalitzats per un "areno" 22.500 

60932009 IPR Helpdesk contracte NR. IPS-2001-40004 1.066.874 

60932050 EVK1-CT-2001-00104 Water Resource Management 504.401 

Total (euros) 1.849.548 

Quadre 28 

 

Cal assenyalar que, dels convenis examinats, solament un, el 60932014, respon en 
propietat al patró dels convenis per a la realització de treballs de caràcter tècnic, 
científic o artístic. Els expedients 60932058 i 60932027 corresponen a ajudes per a 
projectes I+D atorgades en virtut de convocatòries efectuades per la Sotssecretaria de 
l'Oficina de Ciència i Tecnologia de la Generalitat Valenciana. Els expedients 60932009 
i 60932050 corresponen a projectes finançats per la Comunitat Europea, sobre la base 
de convocatòries efectuades per aquesta; la Universitat d'Alacant hi figura com a 
contractista principal, però els dits expedients no responen al model de contractes per a 
la realització de treballs científics, tècnics o artístics o per al desenvolupament de cursos 
d'especialització, tal i com apareixen regulats en l'article 114 dels Estatuts de la 
Universitat d'Alacant. Els que porten la referència 60932020 i 60932023, dels quals hi 
ha molt poca documentació a la vista, responen a un altre tipus d'actuacions de la 
Universitat, que tampoc no es realitzen a l'empara de l'article 114 dels Estatuts. 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 114.2 dels Estatuts de la Universitat, el 
conveni 60932014 ha sigut subscrit pel rector, cosa que també ocorre en el 60932050, 
concertat amb la Comunitat Europea; però no amb el 60932009, també subscrit per 
aquesta i que signa el vicerector d'Investigació. 

Quant al citat expedient 60932014, únic subscrit conformement a l'article 114 dels 
Estatuts, no ens consta l'existència de cap informe jurídic, la qual cosa, a pesar de no ser 
preceptiva, resultaria convenient. A part d'això, en aquest expedient figura la 
conformitat del director de l'activitat, l'informe favorable del consell del departament i 
l'aprovació del conveni per part de la Comissió de Seguiment de Convenis i Contractes. 
En l'annex del conveni es plasma el nom de l'investigador responsable i de la resta del 
personal que hi participa; però no hi consta el seu compromís previ per escrit ni el motiu 
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de la seua selecció, cosa que resulta preceptiva a la vista de l'apartat 2.c) de l'esmentat 
article 114. 

Pel que fa als altres sis expedients examinats i no sotmesos a les previsions d'aquest 
precepte, en general cal advertir que la documentació aportada per la Universitat és molt 
escassa. 

4.2.2.2 Formalització dels convenis 

Cal observar que els dos convenis concertats amb la Comunitat Europea estan estesos 
en anglés, cosa que contradiu el que es disposa en l'article 1.4 dels Estatuts de la 
Universitat d'Alacant, on s'assenyala que les seues llengües pròpies i oficials són les de 
la Comunitat Valenciana; de manera que cal entendre que la Universitat solament pot 
realitzar actuacions en una d'aquestes dues llengües. Si més no, estimem que, si se 
n'utilitza una altra de distinta, hauria de figurar una traducció autèntica en una de les 
dues llengües pròpies i oficials. Si no es fa així, pot haver problemes de comprensió i 
d'interpretació en els òrgans de decisió, de gestió o de fiscalització. 

4.2.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

De les dades que figuren en les clàusules dels convenis, no es desprén que s'hagen 
sobrepassat els límits quantitatius establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 
d'octubre, segons la redacció donada pel reial decret 1.450/1989; norma que estimem 
que conserva la seua vigència pel que fa a les quantitats percebudes pels investigadors. 

4.2.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

Malgrat no estar considerat expressament en els Estatuts de la Universitat, aquests 
convenis haurien de ser objecte de fiscalització interna, tenint en compte que són 
susceptibles de generar ingressos i despeses a la Universitat. 

En la revisió efectuada s'ha observat que, en els convenis europeus 60932009 i 
60932050 -en què la Universitat actua com a coordinador-, s'ha reconegut com a 
ingressos pressupostaris de la Universitat l'import total de l'avançament ingressat per la 
Unió Europea, i com a despeses, el traspàs a la resta de socis de la part que en correspon 
a cada un. 

En opinió d'aquesta Sindicatura, s'han reconegut en excés ingressos (1.050.899 euros) i 
despeses pressupostaris (1.017.165 euros) pels imports corresponents a la resta de socis 
de cada un dels convenis; aquests imports, calia haver-los comptabilitzats en 
extrapressupostaris. A pesar que normalment l'efecte net en el pressupost seria nul, pot 
succeir com en el conveni 60932050, que a 31 de desembre de 2002 tenia pendent de 
traspàs la part d'un dels socis (33.734 euros), per problemes administratius del soci amb 
la Unió Europea. 

S'ha fet un seguiment dels convenis que foren analitzats en l'exercici anterior, i no s'hi 
han advertit deficiències destacables en relació a la seua execució. 
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4.2.2.5 Liquidació dels convenis 

L'apartat 2.d) de l'esmentat article 114 estableix un sistema de distribució dels recursos 
procedents d'aquests convenis, de manera que se'n destina una part a les despeses 
directes, una altra, al professorat i a la resta del personal que hi haja aportat el seu 
treball i una altra part, al departament implicat i a la Universitat. No s'ha pogut verificar 
la correcta distribució d'aquests recursos, a causa de deficiències en la documentació 
facilitada. 

 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2002 

- 138 - 

5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau fer les que 
assenyalem a continuació. 

a) Igual que en l'exercici anterior, la Universitat ha d'atribuir a una unitat 
administrativa, distinta de la de gestió, la funció de fiscalització, a fi d'evitar la 
falta de segregació de funcions que no són compatibles. 

b) L'estat de resultat pressupostari ha de reflectir les desviacions de finançament i 
les despeses fiançades amb romanent de tresoreria. 

c) El romanent de tresoreria hauria de representar el romanent de tresoreria afectat i 
el no afectat. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA REVISIÓ 

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 2002. Així mateix s'hi detalla 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 de forma singular 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 Jaume I (d'ara endavant, la Universitat), estan 
formats a data 31 de desembre de 2002 per: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests comptes, que 
s'adjunten íntegrament com a annex juntament amb l'informe d'auditoria emés per la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant IGGV), foren aprovats 
pel Consell Social en data 14 d'abril de 2003 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat informe d'auditoria, 
que és el resultat del control financer que, d'acord amb l'article 64 de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGGV amb la col.laboració de les 
firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, d'acord amb la LOU i amb la mateixa Llei de 
Sindicatura de Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. Efectivament s'hi produeix un doble control, en principi amb 
uns mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A 
aqueix efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, establint línies 
d'actuació conjunta. Així mateix i amb la finalitat de reduir els efectes negatius d'aquest 
doble control, hem efectuat una revisió limitada. Les proves practicades s'han realitzat 
d'acord amb aquest enfocament i amb els principis i normes d'auditoria elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i 
amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructura el treball de fiscalització són les següents: 
- Pressupost i comptabilitat, 
- inversions, 
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- convenis i contractes d'investigació, 
- ingressos, 
- actius i passius financers, 
- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 

inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no han sigut 
fiscalitzades, perquè es tracta d'àrees analitzades en profunditat per les firmes 
d'auditoria contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I de 
despeses, "Despeses de personal", obeeix al fet que la seua fiscalització s'efectuarà de 
forma alternativa en diversos exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions recollides en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1 i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2002, 
d'acord amb la normativa que s'indica 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, que són aplicables específicament a 
la Universitat Jaume I: 

- Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, per mitjà del qual s'aproven 
els Estatuts de la Universitat Jaume I. 

- Normativa de gestió administrativa dels contractes subscrits, aprovada per la 
Junta de Govern el 16 de setembre de 1996 a l'empara de l'article 11 de la llei 
orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària. 

Igual com en exercicis anteriors, no han sigut objectiu de la fiscalització els següents 
ens públics que depenen o que estan participats per la Universitat: 

 
Ens Forma jurídica % de participació 

L'Àgora Universitària, S.L. 

Fundació Desenvolupament Rural 

Fundació Isonomia 

S.L. 

Fundació 

Fundació 

66% 

16% 

100% 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat -amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1-, s'han posat 
de manifest els següents fets que afecten de manera significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) El pendent de cobrament relatiu a la subvenció global de la Generalitat 
Valenciana, està sobrevalorat en 286.272 euros, que no corresponen a drets que 
hagen de ser considerat com a tals (vegeu l'apartat 3.1.4.1). 

b) S'han detectat duplicitats en la comptabilitat de drets reconeguts per import de 
125.986 euros (vegeu els apartats 3.1.4.1 i 3.1.4.2). 

Addicionalment, s'indiquen tot seguit uns altres aspectes d'interés observats en el curs 
de la fiscalització efectuada. 

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 79,7% i el de 
compliment, en un 90,0%. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 89,7% i el de 
compliment, en un 87,0%. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat -amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2-, no s'han 
detectat en la Universitat, durant el període objecte de fiscalització, incompliments 
rellevants de la normativa aplicable, sense perjudici de les observacions assenyalades en 
els apartats 4.1 i 4.2 d’aquest informe. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost per a l'exercici de 2002 ha sigut aprovada pel Consell 
Social el 14 d'abril de 2003 i tramesa a la Conselleria de Cultura i Educació el 15 d'abril 
de 2003, abans del 30 d'abril de 2003, tal i com determina l'article 15.5 de la llei 
12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2002, que va ser de 84.586.205 euros, el va aprovar el 
Consell Social de la Universitat en data 18 de desembre de 2001, abans de l'entrada en 
vigor de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2002; raó 
per la qual no hi era aplicable el que es disposa en l'article 15.5 de la citada llei referent 
a l'informe preceptiu que ha d'emetre la Conselleria de Cultura i Educació abans de 
l'aprovació del pressupost. 

Tal i com es veu en el quadre 1, el pressupost per a 2002 augmentà un 27,4% en relació 
al de l'exercici anterior, en passar de 66.413.040 euros a 84.586.205 euros. 

 
Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 7.221.135 6.985.390 235.745 3,4% 

IV Transferències corrents 43.425.958 37.362.224 6.063.734 16,2% 

V Ingressos patrimonials 234.395 132.223 102.172 77,3% 

VII Transferències de capital 7.948.565 1.995.360 5.953.205 298,4% 

VIII Actius financers 0 0 0 0,0% 

IX Passius financers 25.756.152 19.937.843 5.818.309 29,2% 

Total ingressos 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4% 

I Despeses de personal 30.591.242 27.462.226 3.129.016 11,4% 

II Despeses de funcionament 10.741.658 9.306.895 1.434.763 15,4% 

III Despeses financeres 3.196.032 3.153.330 42.702 1,4% 

IV Transferències corrents 1.407.221 1.254.391 152.830 12,2% 

VI Inversions reals 38.643.441 25.236.198 13.407.243 53,1% 

VIII Actius financers 6.611 0 6.611 - 

Total despeses 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4% 

Quadre 1 
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En l'estat d'ingressos destaca: 

- L'augment de 6.063.734 euros del capítol IV, "Transferències corrents", a causa 
fonamentalment de la subvenció global de la Generalitat Valenciana, calculada 
amb el model del programa plurianual de finançament del sistema universitari. 

- L'increment de 5.953.205 euros del capítol VII, "Transferències de capital", a 
causa de la subvenció de la Generalitat Valenciana per a finançar l'adquisició de 
terrenys per a l'ampliació del Campus. 

- L'augment de 5.818.309 euros del capítol IX, "Passius financers", originat per 
l'endeutament procedent del BEI per a finançar l'anualitat 2002 corresponent al 
II Pla d'Inversions. 

En l'estat de despeses és rellevant l'increment de 13.407.243 euros que experimenta el 
capítol VI, "Inversions reals", un 53,1%, motivat per l'augment dels fons FEDER per a 
finançar les inversions. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

En el quadre 2 es recullen, en euros, les modificacions pressupostàries netes, que pugen 
a 19.007.634 euros; cosa que indica un creixement del 22,5%, en relació al pressupost 
inicial. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increment pressup.

definitiu/inicial 

Taxes i d'altres ingressos 7.221.135 2.584.267 9.805.402 35,8% 

Transferències corrents 43.425.958 5.343.182 48.769.140 12,3% 

Ingressos patrimonials 234.395 26.084 260.479 11,1% 

Transferències de capital 7.948.565 1.813.857 9.762.422 22,8% 

Actius financers 0 7.541.661 7.541.661 - 

Passius financers 25.756.152 1.698.583 27.454.735 6,6% 

Total ingressos 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5% 

Despeses de personal 30.591.242 2.824.045 33.415.287 9,2% 

Despeses defuncionament 10.741.658 5.317.986 16.059.644 49,5% 

Despeses financeres 3.196.032 336.939 3.532.971 10,5% 

Transferències corrents 1.407.221 1.486.524 2.893.745 105,6% 

Inversions reals 38.643.441 9.042.140 47.685.581 23,4% 

Actius financers 6.611 0 6.611 - 

Total despeses 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5% 

Quadre 2 
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En l'estat d'ingressos, el capítol més afectat per les modificacions pressupostàries és el 
VIII, "Actius financers", que s'incrementa -respecte de la previsió inicial- en 7.541.661 
euros, a causa de la utilització del romanent de tresoreria per a finançar modificacions 
de crèdit, especialment del capítol VI, "Inversions reals". Aquest capítol augmenta en 
9.042.140 euros. També destaca l'increment de 5.317.986 euros del capítol II, 
"Despeses de funcionament". 

D'un total de 51 expedients de modificació de crèdit, n'hem analitzats 7, per un import 
de 10.372.340 euros, que equivalen al 54,6% del total de crèdits modificats, i no s'hi ha 
observat cap incidència. 

3.1.3 Execució de l'estat de despeses 

El grau d'execució del pressupost de despeses, que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives, és del 79,7%; mentre que el grau de 
compliment, que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes, 
arriba al 90,0%. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment

Despeses de personal 33.415.287 31.288.898 30.904.909 383.989 93,6% 98,8%

Despeses funcionament 16.059.644 10.337.987 7.925.148 2.412.839 64,4% 76,7%

Despeses financeres 3.532.971 3.443.602 3.443.602 0 97,5% 100,0%

Transferències corrents 2.893.745 1.644.453 1.536.179 108.274 56,8% 93,4%

Inversions reals 47.685.581 35.804.937 30.429.268 5.375.669 75,1% 85,0%

Actius financers 6.611 0 0 0 0,0% - 

Total 103.593.839 82.519.877 74.239.106 8.280.771 79,7% 90,0%

Quadre 3 
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A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 3.532.971 euros, i 
s'hi van reconéixer obligacions per import de 3.443.602 euros, que donen un grau 
d'execució del 97,5%. Els pagaments líquids han ascendit a 3.443.602 euros, la qual 
cosa indica un grau de compliment del 100%. 

La composició de les obligacions reconegudes en el capítol III a 31 de desembre de 
2002, en euros, és la següent: 

 
 

Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagament 
realitzats 

Interessos préstec BEI 1.598.628 1.598.628 

Interessos per obligacions i bons 1.679.828 1.679.828 

D'altres despeses financeres 165.146 165.146 

Total 3.443.602 3.443.602 

Quadre 4 

 

3.1.3.2 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el més rellevant de l'estat de despeses. La previsió 
definitiva del capítol va ser de 47.685.581 euros, i s'hi han reconegut obligacions per 
import de 35.804.937 euros, cosa que representa un grau d'execució del 75,1%. Els 
pagaments líquids han sigut de 30.429.268 euros, que suposen un grau de compliment 
del 85,0%. 

En el quadre 5 es recull, en euros, l'evolució de les obligacions reconegudes en aquest 
capítol. 
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Concepte 
 

2002 
 

2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

I Pla d'Inversions 1995/2001 3.321.818 4.685.232 (1.363.414) (29,1%) 

II Pla d'Inversions 1999/2004 20.614.713 3.927.872 16.686.841 424,8% 

FEDER Comunitat Valenciana 2.621.641 0 2.621.641 - 

Inversions complementàries 28.152 108.549 (80.397) (74,1%) 

FEDER nacionals 2.656.803 481.315 2.175.488 452,0% 

D'altres inversions 6.561.810 4.449.701 2.112.109 47,5% 

Total 35.804.937 13.652.669 22.152.268 162,3% 

Quadre 5 

 

Del total d'obligacions comptabilitzades en aquest capítol, en corresponen 3.321.818 i 
20.614.713 euros a inversions relacionades amb el I i el II Pla d'Inversions, 
respectivament. Quant a les inversions relacionades amb els fons FEDER Comunitat 
Valenciana, s'han realitzat unes inversions de 2.621.641 euros, i amb els fons FEDER 
nacionals, unes inversions de 2.656.803 euros. En el concepte "D'altres inversions" es 
recullen totes les inversions relatives als projectes d'investigació. 

El detall de les anualitats de l'exercici de 2002, per programes, corresponents als dos 
plans d'inversió subscrits per la Universitat amb la Generalitat Valenciana, és el 
següent, en euros: 

 
 

Programes 
I Pla de 

Finançament 
II Pla de 

Finançament 
 

Import 

Àrea Juridicoeconòmica  11.717 11.717 

Àrea Cientificotècnica 253.240 253.240 

Àrea d'Humanitats i Socials 3.321.818 16.955.264 20.277.082 

Gestió i Rectorat 271.056 271.056 

Serveis comuns 2.047.495 2.047.495 

Instal.lacions esportives 4.275.767 4.275.767 

Estudis i projectes 318.378 318.378 

Total 3.321.818 24.132.917 27.454.735 

Quadre 6 

 

Per finançar el II Pla, la Universitat concerta una línia de préstecs a llarg terminin amb 
el BEI en l'exercici de 2000 per un import de 21.000.000 d'euros. 



Universitat Jaume I. Exercici de 2002 

- 149 - 

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

I PLA D'INVERSIONS 

Anualitats reprogramades 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 

Total I Pla 

Inversió 

realitzada

16.479.193   16.479.193 16.479.193

 6.475.190   6.475.190 6.475.190

 12.969.823  12.969.823 12.969.823

  16.759.090  16.759.090 16.759.090

  2.024.966  2.024.966 2.024.966

  264.746  264.746 264.746

  4.685.232  4.685.232 4.685.232

  3.321.818 3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 12.969.823 16.759.090 2.024.966 264.746 4.685.232 3.321.818 62.980.058 62.980.058
 

Autorització disposició de pòlisses de crèdit 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total 

autoritzat 

16.479.193    16.479.193

 6.475.190   6.475.190

  5.379.058 7.590.765  12.969.823

   13.925.450 2.833.640  16.759.090

   2.001.370 23.596  2.024.966

   145.102 119.644  264.746

   3.007.254 1.677.978 4.685.232

   3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 5.379.058 21.516.215 4.835.010 168.698 3.126.898 4.999.796 62.980.058

Quadre 7 

 

Com podem comprovar en el quadre anterior, en relació al I Pla d'Inversions la 
Universitat ha justificat durant l'exercici de 2002 un import de 3.321.818 euros, que ha 
sigut autoritzat per la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de la Generalitat 
Valenciana;  així ha finalitat el I Pla de Finançament. 
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II PLA D'INVERSIONS 

Anualitats reprogramades 

1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Inversió 

realitzada 

5.514.208    5.514.208 5.514.208 

 5.658.391   5.658.391 5.658.391 

  3.927.873  3.927.873 3.927.873 

   24.132.917 24.132.917 (*) 20.584.713 

5.514.208 5.658.391 3.927.873 24.132.917 39.233.389 35.685.185 
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 2003 

Total 

autoritzat 

2.872.837 1.138.840 4.011.677 

 5.012.910 645.481 5.658.391 

  2.615.046 1.312.827 3.927.873 

  15.960.788 4.624.534 (*) 20.585.322 

2.872.837 6.151.750 3.260.527 17.273.615 4.624.534 34.183.263 

Inversions realitzades directament per la G.V. 1.502.531 

Total inversió 35.685.794 

(*) La diferència es deu a una factura en divisa, que tenia un tipus de canvi distint quan s'envià a 
justificar a la Conselleria, que quan s'ha pagat posteriorment. 

Quadre 8 

 

Quant al II Pla d'Inversions, la Universitat ha justificat 20.585.322 euros durant 2002, 
que han sigut autoritzats per la Generalitat Valenciana; d'aquests, 15.960.788 euros 
n'han sigut autoritzats en 2002 i 4.624.534 euros, en l'exercici de 2003. 

La Universitat ha reflectit en el II Pla d'Inversions una inversió de 20.614.713 euros 
(vegeu el quadre 5), quan en realitat ha invertit a càrrec del II Pla 20.584.713 euros 
(vegeu el quadre 8). Aquesta diferència es deu a dues factures, en les quals no s'estava 
d'acord amb la mercaderia rebuda, i no es pogué enviar la factura a la Conselleria abans 
del termini establit per a autoritzar aquestes factures. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 103.593.839 euros, i els drets reconeguts s'han 
elevat a 86.119.541 euros. En el quadre adjunt es mostra, en euros, el grau d'execució 
del pressupost d'ingressos, que va ser del 89,7%; el grau de compliment s'hi ha xifrat en 
un 87%. 
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Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim.

III  Taxes i d'altres ingressos 9.805.402 9.444.986 8.660.173 784.813 96,3% 91,7%

IV  Transferències corrents 48.769.140 48.176.206 39.185.997 8.990.209 98,8% 81,3%

V    Ingressos patrimonials 260.479 578.692 403.876 174.816 222,2% 69,8%

VII Transferències de capital 9.762.422 3.009.554 1.743.949 1.265.605 30,8% 58,0%

IX  Passius financers 27.454.735 24.910.103 24.910.103 0 90,7% 100,0%

EXERCICI CORRENT 96.052.178 86.119.541 74.904.098 11.215.443 89,7% 87,0%

Romanent de tresoreria 7.541.661   

Total 103.593.839   

Quadre 9 
 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.4.1 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 48.176.206 euros; això significa un 
grau d'execució del 98,8% i un grau de compliment del 81,3%. 

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", en els 
exercicis de 2002 i 2001, es mostra en el quadre 10, en euros. 
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2002 2001  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 44.910.440 93,2% 37.066.592 93,2% 21,2% 

De l'Administració de l'Estat 1.407.475 2,9% 1.638.750 4,1% (14,1%) 

D'altres transferències corrents 1.858.291 3,9% 1.058.226 2,7% 75,6% 

Total 48.176.206 100,0% 39.763.568 100,0% 21,2% 

Quadre 10 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana foren de 
44.910.440 euros: 40.493.692 euros corresponents a la subvenció global i la resta, a 
unes altres subvencions corrents. 

En el quadre 11 se'n mostra el desglossament per tipus de subvencions rebudes, en 
euros. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 27.121.540 

- Suplement a la despesa corrent 4.887.116 

- Subvenció addicional condicionada a objectius 2.704.375 

- Increment subvenció corrent 5.780.661 

Total subvenció global 40.493.692 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i préstecs 3.278.457 

- Conveni equilibri pressupostari 2002 274.856 

- D'altres transferències 863.435 

Total d'altres transferències corrents 4.416.748 

TOTAL transferències corrents de la G.V. 44.910.440 

Quadre 11 

 

El quadre 12 mostra un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 2000, 2001 i 2002, 
agrupats per trimestres i expressats en euros; una part de la subvenció global de la 
Generalitat Valenciana està pendent de pagament a 31 de desembre de 2002, i d'aquesta 
se n'ha cobrat una part en els dos primers trimestres de l'exercici de 2003. 
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2000 2001 2002 

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

Exercici corrent:  

1r. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.153.100 20,1%

2n. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.803.089 21,7%

3r. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 7.975.178 19,7%

4t. trimestre 6.346.688 23,3% 7.214.730 21,8% 8.093.899 20,0%

Total exercici corrent 23.511.593 86,3% 26.000.493 78,8% 33.025.266 81,5%

Exercici següent:  

1r. trimestre 3.748.092 13,7% 5.121.128 15,5% 190.109 0,5%

2n. trimestre 0 0,0% 1.868.228 5,7% 4.971.206 12,3%

Pendent de cobrament 0 0,0% 0 0,0% 2.307.111 5,7%

Total exercici següent 3.748.092 13,7% 6.989.356 21,2% 7.468.426 18,5%

Total 27.259.685 100,0% 32.989.849 100,0% 40.493.692 100,0%

Quadre 12 

 

La Universitat ha comptabilitzat, per una part, les transferències rebudes de la 
Generalitat Valenciana, que ascendiren a 32.008.656 euros, i per una altra l'acord del 
Govern Valencià per mitjà del qual aquelles s'amplien en 5.257.478 euros; aquest 
import ja estava comptabilitzat entre els ingressos rebuts corresponents als mesos de 
novembre i desembre. Tanmateix, no van comptabilitzar 4.971.206 euros com a import 
pendent de transferir, el qual fou comunicat per la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris el 18 de desembre de 2002. Això ha fet que els drets en aquest concepte 
estiguen sobrevalorats en 286.272 euros, import obtingut de la diferència entre els 
5.257.478 euros ja comptabilitzats per duplicat, i els 4.971.206 euros no comptabilitzats. 

D'altra banda, la Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut 
obligacions per import de 6.992.045 euros, corresponents a la part pendent de 
cobrament tant de la subvenció addicional condicionada al compliment d'objectius, com 
de la resta de la subvenció global. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb 
els principis comptables públics, la Universitat ha de reconéixer els drets per 
transferències quan en perceba el cobrament, o quan li siga notificat el reconeixement 
de l'obligació per part de l'ens que concedeix la transferència. 

Les transferències corrents de l'Administració de l'Estat van ser de 1.407.475 euros, un 
14,1% menys que en 2001. 

En l'epígraf "D'altres transferències corrents" es reconeixen 1.858.291 euros i s'hi recull 
principalment la subvenció de 601.012 euros que la Universitat rep de la Fundació 
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Caixa Castelló-Bancaixa, en virtut d'un conveni signat el 20 de març de 2002. En aquest 
apartat també s'inclouen les transferències corrents rebudes de l'exterior, amb uns drets 
reconeguts de 424.245 euros; aquest drets reconeguts estan sobrevalorats en 48.132 
euros, perquè s'ha duplicat la comptabilitat de la subvenció rebuda. 

3.1.4.2 Ingressos patrimonials 

La previsió definitiva del capítol V, "Ingressos patrimonials", s'eleva a 260.479 euros; 
s'hi han reconegut drets per import de 578.692 euros, que donen un grau d'execució del 
222,2%. El grau de compliment ha sigut del 69,8%. 

El desglossament per articles tant dels drets reconeguts, com dels ingressos realitzats, es 
mostra en el següent quadre, en euros. 

 
 

Article 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 
realitzats 

Interessos financers 462.218 321.974 

D'altres rendes 100.628 66.056 

Ingressos per cessió de terrenys 15.846 15.846 

Total 578.692 403.876 

Quadre 13 

 

Els drets reconeguts en l'article "Interessos financers" estan sobrevalorats en 77.854 
euros. La Universitat hi ha comptabilitzat un cobrament d'interessos pel dit import dues 
vegades, de manera que caldria ajustar el dit import com a "menys" dret reconegut, ja 
que el cobrament no està comptabilitzat. 

3.1.4.3 Transferències de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 9.762.422 
euros i els drets reconeguts, de 3.009.554 euros; això representa un grau d'execució del 
30,8%, que es deu a la reduïda realització que presenten les subvencions relacionades 
amb els Fons FEDER. El grau de compliment ha sigut del 58,0%. 
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2002 2001 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 2.547.131 84,6% 180.304 15,0% 1.312,7%

De l'Administració central 0 0,0% (1.052) (0,1%) - 

De transferències de capital de l'exterior 462.423 15,4% 1.025.435 85,1% (54,9%)

Total 3.009.554 100,0% 1.204.687 100,0% 149,8%

Quadre 14 

 

El desglossament per articles, tant dels drets reconeguts, com dels ingressos realitzats, 
es mostra en el quadre següent, en euros: 

 
 

Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 
realitzats 

Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 973.832 0 0 

Transferències de capital Generalitat Valenciana 3.244.073 2.547.131 1.282.565 

Transferències de capital de l'exterior 5.544.517 462.423 461.384 

Total 9.762.422 3.009.554 1.743.949 

Quadre 15 

 

En el concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana", figura un 
import de 2.404.040 euros relatiu a les subvencions de capital concedides per la 
Generalitat Valenciana a la Universitat per a la compra de terrenys en 2002. A 31 de 
desembre de 2002 quedaven pendents de cobrament per aquesta subvenció 1.264.566 
euros, que han sigut cobrats en la seua totalitat en els mesos de gener i febrer de 2003. 
Aquesta subvenció de capital pendent de cobrament està correctament comptabilitzada, 
ja que l'ens que la concedeix sí que n'ha reconegut l'obligació a 31 de desembre de 
2002. 

Les "Transferències de capital de l'exterior" corresponen a les subvencions per 
infraestructures científiques i tecnològiques cofinançades amb fons FEDER per al 
període 2000-2001. 

3.1.4.4 Passius financers 

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", de l'estat d'ingressos de 2002, 
s'eleva a 27.454.735 euros; s'hi han reconegut drets per import de 24.910.103 euros, que 
donen un grau d'execució del 90,7%. De l'import de drets reconeguts, se n'han ingressat 
24.910.103 euros, cosa que genera un grau de compliment del 100,0%. 
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Dels drets reconeguts, en corresponen 20.002.900 euros a les disposicions efectuades en 
l'exercici de 2002 d'un línia de préstecs del Banc Europeu d'Inversions (BEI), per a 
reposar un línia de crèdit que la Universitat manté amb Banesto per a finançar el pla 
d'inversions. La resta, 4.907.203 euros, en correspon al saldo disposat de la pòlissa de 
crèdit a 31 de desembre de 2002. La utilització d'aquest compte de crèdit es preveu com 
una operació-pont de curt termini, sempre que es puguen produir retards en la recepció 
dels desemborsaments del BEI. 

La Universitat, en aquest exercici, ha registrat com a ingrés la totalitat del saldo disposat 
de la pòlissa de crèdit contractada amb Banesto. Això es deu al fet que, en exercicis 
anteriors, aquesta operació es comptabilitzava com a no pressupostària, i en aquest 
exercici de 2002 l'han registrada com a ingrés pressupostari; tal i com assenyala la 
Comissió de Principis i Normes Comptables Públics de l'Estat. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

En el quadre 16 es recullen els saldos de drets i d'obligacions pendents a 31 de 
desembre de 2001; així com els cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els 
ajusts efectuats durant 2002, i els saldos pendents a 31 de desembre de 2002, en euros. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

10.343.879 (23.234) 10.320.645 9.341.524 979.121 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

6.260.628 4.728 6.265.356 6.228.048 37.308 

Quadre 16 

 

Quant als drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, cal destacar que en 
corresponen 415.900 euros a una part de l'anualitat de 2001, derivada del conveni que la 
Universitat va signar amb la fundació Caixa de Castelló-Bancaixa. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El quadre 17 mostra, en euros, el saldo pressupostari de l'exercici, que ha sigut de 
3.599.664 euros, així com els ajusts i el saldo de l'exercici una vegada ajustat, que 
s'eleva a 9.121.980 euros. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

Operacions amb actius financers 0 0 0 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 24.910.103 0 24.910.103 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  3.599.664 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria  3.642.388 

Desviacions de finançament positives   (3.286.043)

Desviacions de finançament negatives  5.165.971 

SALDO DE L'EXERCICI  9.121.980 

Quadre 17 

 

Tal i com es reflecteix en el quadre 18, en euros, el romanent de tresoreria total s'eleva a 
11.494.029 euros, dels quals 5.043.948 euros estan afectats a finançar determinades 
despeses. 
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Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 12.441.598 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 11.215.443 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis anteriors 979.121 

(+) Deutors no pressupostaris 463.277 

Per a deduir: provisions per a insolvències (216.243) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.643.601 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 8.280.770 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis anteriors 37.308 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 3.222 

(+) Entitats públiques creditores 2.035.132 

(+) Creditors no pressupostaris 287.169 

(-) III. PROVISIONS 146.101 

(+) Provisió per a riscs a curt 146.101 

(+) IV.- FONS DISPONIBLES 9.842.133 

(+) Caixa 9.597 

(+) Bancs i institucions de crèdit 3.132.536 

(+) Inversions financeres en repos. 6.700.000 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II-III+IV) 11.494.029 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 5.043.948 

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 6.450.081 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 11.494.029 

Quadre 18 

 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 19 i 21 es recullen respectivament el balanç de situació i el compte del 
resultat economicopatrimonial a 31 de desembre de 2002 de la Universitat. L'actiu i el 
passiu del balanç s'elevaren a 238.660.618 euros i el resultat de l'exercici va ser de 
30.055.032 euros. 

En la memòria dels comptes anuals, la Universitat ha presentat l'estat de conciliació del 
resultat pressupostari amb el resultat economicopatrimonial (quadre 20). 

Dins de l'epígraf de l'actiu del balanç "Deutors no pressupostaris", figura un import de 
71.473 euros relatiu a manaments de pagament per a justificar. N'hem verificat una 
mostra que s'eleva a 22.128 euros, dels quals 13.120 euros han superat el termini legal 
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de justificació a 31 de desembre de 2002. Això no obstant, en juny de 2003 ja se n'havia 
regularitzat el 100%. 

Tot seguit es mostra el balanç a 31 de desembre de 2002, en euros. 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

 Immobilitzat 213.328.296  Fons propis 131.439.997 
I.- Immobilitzacions immaterials 892.715 I.- Patrimoni 101.384.965
          Aplicacions informàtiques 1.157.941         Patrimoni 90.322.018 
          Dret d'ús sobre immobles 554.600         Patrimoni rebut en cessió 11.062.947 
          Amortitzacions (819.826)  
  II.- Resultats de l'exercici 30.055.032
II.- Immobilitzacions materials 125.962.850  Iº Diferits der. de compr. financ. 4.686.860
           Terrenys i béns naturals 10.771.119  
           Edificis i d'altres construccions 96.739.584 I.- D'altres ingr. per distrib. en divers. exers. 4.686.860
           Instal.lacions tècniques i maquinària 22.500.993  
           Mobiliari i utillatge 10.164.368  Creditors a llarg termini 77.400.672
           Equips informàtics 17.558.761  
           Fons bibliog. i documentals 5.887.687 I.- Emissions i obligs .i d'altres valors negoc. 25.843.520
           Obra en curs: campus universitari 1.559.036          Obligacions i bons 25.843.520 
           Immobilitzats llei 3/91 creació UJI 974.387  
           Amortitzacions (40.193.085)  

 II.- D'altres deutes  llarg termini 51.557.152
III.- Inversions financeres permanents 86.472.731           Deutes amb entitats de crèdit 51.556.036 
           G.V. Pla d'Inversions 85.855.343           D'altres deutes 1.116 
           D'altres inversions financeres 627.942  
           Menys: Provisions (10.554)  Creditors a curt termini 24.986.988
 Actiu circulant 25.332.322 I.- Emissions d'obligacions i d'altres valors 73.636

           Interessos d'obligacions i d'altres valors 73.636 
I.- Deutors 15.487.464  
          Deutors pressupostaris 12.194.564 II.- Deutes amb entitats de crèdit 6.091.040
          Deutors no pressupostaris 3.509.143            Préstecs i d'altres deutes 4.907.203 
          Menys: Provisions (216.243)            Deutes per interessos 1.183.837 
II.- Inversions financeres temporals 6.700.000 III.- Creditors 10.997.343
            D'altres inversions financeres 6.700.000            Creditors pressupostaris 8.318.078 

            Creditors pres. dev. ing. 3.222 
III.- Tresoreria 3.142.133            Creditors no pressupostaris 640.911 
            Caixa 9.597            Administracions públiques 2.035.132 
            Bancs i institucions de lucre 3.132.536  

 IV.- Ajusts per periodificació 7.824.969
IV.- Ajusts per periodificació 2.725            Ingressos anticipats 7.824.969 
            Despeses anticipades 2.725  

  Provs. per a riscs i despeses a curt 146.101
 I.- Provs. per a cobertura riscs 146.101

Total Actiu 238.660.618 Total Passiu 238.660.618

Quadre 19 
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La conciliació entre el resultat pressupostari i l'economicopatrimonial, es mostra a 
continuació, en euros. 

 
1. SALDO PRESSUPOSTARI 3.599.664 
2. SALDO PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS (27.962) 
3. TOTAL VARIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3.571.702 

 CONCILIACIÓ  
(A) DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONÒMIQUES 37.111.702 

 Inversions netes del pressupost 35.804.937 
 Venciment de despeses meritades abans de 2002 1.112.601 
 Pagaments lliurats per a justificar en 2002 (de despesa) 191.439 
 Despeses anticipades en 2002 2.725 

(B) INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 25.935.319 
 Traspàs subvenció Pla Inversions G.V. (des d'ingrés diferit) 23.906.530 
 Segon termini taxes acadèmiques curs 2002/2003 1.462.665 
 Ingrés extraordinari per baixa edifici Borriol (cedit) 1.017.224 
 Meritació de la compensació cost financer endeutament (difer. exercicis) 310.943 
 Altes d'immobilitzat per donacions 100.769 
 Ingressos diferits traspassats per concessió Residència d'Estudiants 93.915 
 Excés de provisions per a participacions financeres permanents 109 
 Meritació devolucions de taxes 2002/2003 (85.000) 
 Diferència en periodificació taxes acadèmiques (130.955) 
 Diferència en periodificació ingressos RTA (740.881) 

(C) INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONÒMICS 26.246.247 
 Endeutament financer de l'exercici 24.910.103 
 Segon termini taxes acadèmiques 2001/2002 1.334.106 
 Fiances constituïdes a llarg termini i d'altres ajusts 2.038 

(D) DESPESES ECONÒMIQUES NO PRESSUPOSTÀRIES 10.317.444 
 Dotació per a amortitzacions d'exercici 2002 7.417.545 
 Despeses meritades i no vençudes en 2002 1.526.215 
 Ingrés anticipat FEDER no computat en 2001 872.865 
 Pagaments per a justificar justificats en 2002 (de despesa) 235.181 
 Dotació provisions de tràfic 192.000 
 Pèrdues en baixes d'immobilitzat 47.038 
 Baixa en balanç de la participació en fundacions 24.041 
 Despeses anticipades de l'exercici 2001 2.559 
 Resultat economicopatrimonial (3+A+B-C-D) 30.055.032 

Quadre 20 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002, es mostra a continuació, en 
euros. 

 
DEURE Import HAVER Import 

 DESPESES 55.755.022  INGRESSOS 85.810.054

1. Despeses de funcionament  53.068.406 1. Ingressos de gestió ordinària 9.861.540

Despeses de personal 33.056.430 Taxes, preus i prestació de servs. 9.076.551 

Prestacions socials 41.832 Reintegr. desps. exers. tancats 7.328 

Dotacions per a amortitz. immobilitz. 7.417.545 D'altres ingressos de gestió 309.018 

Variació provisions de tràfic 192.000 Ingressos financers 468.643 

D'altres despeses de gestió 8.564.108  

Despeses financeres i assimilables 3.796.600 2. Transferències i subvencions 74.882.726

Variació provis. d'invers. financeres (109) Transferències corrents 46.261.070 

Transferències capital 28.621.656 

2. Transferències i subvencions 1.686.450  

Transferències corrents 1.686.450 3. Beneficis i ingressos extraord. 1.065.788

Beneficis procedents de l'immob. 1.065.788 

3. Pèrdues i beneficis extraordinaris 1.000.166  

Pèrdues procedents de l'immob. 47.038  

Despeses extraordinàries 4.728  

Despeses i pèrdues d'exers. anteriors 948.400  

Estalvi 30.055.032 Pèrdua d'estalvi -

Quadre 21 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D’INVESTIGACIÓ 

El quadre 22 recull, en euros, el volum de la contractació efectuada i el nombre 
d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte 
i modalitats d'adjudicació, segons la informació facilitada per la Universitat. Així 
mateix s'hi indica el detall de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contractes i 
de licitació  

Euros 
Nombre 

d'expedients
 

Euros 
Nombre 

d'expedients

OBRES Concurs 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

 Total 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

 Concurs 9.014.014 92,4% 109 73,6% 1.366.344 15,2% 3 2,8%

SUBMINISTRS. Proc. negociat 741.164 7,6% 39 26,4% 0 0,0% 0 0,0%

 Total 9.755.178 100,0% 148 100,0% 1.366.344 14,0% 3 2,0%

D'ALTRES Concurs 768.996 67,1% 9 47,4% 298.581 38,8% 3 33,3%

CONTRACTES Proc. negociat 49.620 4,3% 3 15,8% 29.860 60,2% 1 33,3%

 D'altres 327.421 28,6% 7 36,8% 327.421 100,0% 4 57,1%

 Total 1.146.037 100,0% 19 100,0% 655.862 57,2% 8 42,1%
 

Total general 24.158.483 100,0% 172 100,0% 14.421.348 59,7% 14 8,1%

Quadre 22 
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4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
Tipus de contractes 

i de licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs OB/1/02 Construcció edifici Centre Estudis Postgrau, 
Formació Continuada i Consell Social  

4.370.320 

Concurs OB/4/02 Urbanització del Bulevard Central 2.158.835 

OBRES 

Concurs OB/5/02 Edifici per a ampliació de Biblioteca 5.869.987 

Total (euros) 12.399.142 

Concurs SU/5/02 Espectròmetre de masses de temps de vol. FF  270.155 

Concurs SU/12/02 Equipament audiovisual. FFGV1ª 735.582 

SUBMINISTRS
. 

Concurs SU/76/02 Equipament informàtic. FF 360.607 

Total (euros)  1.366.344 

Concurs AS/1/02 Contractació del servei corporatiu de telefonia 
mòbil, SMS i ISP virtual (lot 1) 

113.592 

Concurs AS/1/02 Contractació del servei corporatiu de telefonia 
mòbil, SMS i ISP virtual (lot 2) 

81.137 

Concurs AS/2/02 Redacció projectes tècnic i posterior direcció 
obres adequació parcel.la núm. 10 de les 
instal.lacions esportives per a cobrir necessitats 
previstes en el pla director per a la zona 1 

103.852 

Proc. negociat AS/7/02 Servei de gestió cultural 29.860 

D'altres CE/2/02 Conveni de col.laboració per a la construcció 
d'un robot a mesura. FF 

108.182 

D'altres IM/1/02 Importació robot mòbil 13.392 

D'altres IM/3/02 Robot mòbil de gran capac. i grup robots 
mòbils 

90.452 

D'ALTRES 
CONTRACTES 

D'altres IM/4/02 Equipament d'adquisició d'imatges 
multiespectrals. FFGV3ª 

115.395 

Total (euros) 655.862 

Quadre 23 

 

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

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies, i no hi hem 
detectat cap incidència. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el Rector, de manera que en aqueix sentit es compleixen les previsions 
dels Estatuts de la Universitat; encara que, per delegació de signatura, les resolucions 
d'adjudicació i modificació, així com els contractes, poden estar subscrits per un 
vicerector o pel gerent, i en qualsevol cas es cita la resolució del rector que els faculta 
per a signar. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha un que ha sigut objecte de procediment negociat 
sense publicitat (AS/7/02); un altre ha sigut tramitat al marge de la LCAP, adduint que 
es tractava d'un conveni de col.laboració, malgrat que fou arxivat abans de subscriure'l 
(CE/2/02); n'hi ha tres que es consideren contractes d'importació, a l'empara de l'article 
175.2 de la LCAP, i els altres nou han sigut objecte de concurs -pel que fa a aquests 
últims, en la nostra opinió el procediment elegit ha sigut el correcte. 

L'expedient tramitat pel procediment negociat sense publicitat, s'ha fet així basant-se en 
l'article 210.h) de la Llei de Contractes, per raó de la quantia. Inviten tres empreses, de 
les quals s'hi presenten dues, i existeixen criteris per a realitzar la selecció. No s'hi 
poden fer objeccions. 

Comentari especial mereixen els denominats contractes d'importació, la referència dels 
quals comença amb les sigles "IM". Es tracta d'adquisicions d'equipaments que hom 
afirma que són molt específics, procedents d'Estats que no pertanyen a la Unió Europea. 
Per efectuar-los, s'invoca l'article 175 de la LCAP, que conté normes referides al 
contracte de subministraments, en l'apartat 2 del qual s'indica que "els contractes que es 
celebren amb empreses estrangeres d'Estats que no pertanyen a la Comunitat Europea, 
quan el seu objecte es fabrique o procedisca de fora del territori nacional, i els de 
subministrament... es regiran per la present Llei; sense perjudici d'allò que convinguen 
les parts, d'acord amb les normes i els usos vigents en el comerç internacional". 

En el cas dels tres contractes al.ludits, es fa referència al fet que, aparentment, solament 
en pot efectuar el subministrament un únic proveïdor. És obvi que no resulta fàcil 
fonamentar tal afirmació, que no existeix més que un proveïdor, prestador o 
subministrador de determinats béns o serveis, especialment quan ascendim a l'àmbit 
internacional, i a pesar que qui així es manifeste siga un perfecte coneixedor del mercat 
en qüestió. Tampoc no és fàcil determinar quines són les necessitats concretes, molt 
específiques en ocasions, que indueixen a escometre una contractació determinada, ja 
que tals necessitats -màxime quan es lliguen a un producte o servei concret-, sempre 
vindran condicionades per l'oferta existent en el mercat, perquè no es pot admetre que 
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algú necessita quelcom que no es produeix o que no es pot produir. La definició de les 
necessitats concretes i la manifestació que aquestes solament poden ser satisfetes per 
mitjà d'un determinat producte o servei, exigeix per tant un detallat coneixement del 
mercat, més encara quan s'opera a escala internacional. Per això, entenem que en els 
casos en què es pressuposa l'existència d'un únic proveïdor, cal extremar les possibilitats 
d'informació sobre això. Un sistema per a fer-ho és el de recaptar informes externs a la 
mateixa Administració contractant, amb la finalitat que uns altres òrgans, centres o 
unitats d'experts en la matèria, es manifesten sobre la possibilitat que hi haja productes 
alternatius o de similars prestacions que els que hom pretén contractar a un presumpte 
únic subministrador. A pesar d'això, el sistema normal de selecció del contractista és el 
del procediment obert o restringit, i es podria plantejar i tot la possibilitat d'un 
procediment negociat amb publicitat, sempre amb publicitat i concurrència, malgrat que 
hom pressupose que aquesta última no siga possible perquè solament existisca un únic 
possible adjudicatari. Solament davant d'aquesta certesa, adquirida sobre la base 
d'informacions suficients -i sempre considerada com a excepcional en la LCAP-, cabria 
dirigir-se a qui se sap de forma fefaent que és l'únic proveïdor o prestador, per tal de 
sol.licitar-li l'oferta. Tret que no hi haja cap dubte, cal aplicar els preceptes generals de 
la Llei (arts. 75, 92, 181 i 182), en els quals s'estableix -fins i tot per al procediment 
negociat- que el sistema de selecció emprat ha d'estar justificat en l'expedient; 
justificació que, en els casos que ens ocupen, entenem que es pot fer recaptant informes 
externs emesos per experts. 

D'altra banda, ja hem exposat que l'article 175.2 preceptua que aquests contractes es 
regiran per la LCAP, sense perjudici d'allò que les parts convinguen i d'acord amb les 
normes i els usos vigents en el comerç internacional. És a dir, primer que tot cal aplicar 
l'esmentada Llei, sobre la regulació de la qual es podran fer matisacions imposades per 
l'especificitat del tràfic jurídic en què es desenvolupen aquests contractes. En els casos 
que analitzem, s'observa que, a pesar de respectar en línies generals els tràmits bàsics 
prevists en la Llei, tanmateix es nota en falta la subscripció d'un contracte, el qual 
entenem que és un requisit ineludible fins i tot en el comerç internacional. També s'hi 
comprova que no consta que es donen les condicions que, per a contractar amb 
l'Administració, exigeix l'article 23 de la LCAP a les empreses estrangeres no 
comunitàries. 

Quant als expedients adjudicats per concurs, que són la majoria, en tots s'utilitza el 
procediment correcte. Ara bé, cal fer algun advertiment pel que fa als criteris de 
valoració establits. En primer lloc, s'ha de destacar la complexitat que en alguns casos 
revesteix l'exposició que d'aqueixos criteris es fa en els plecs de condicions, que els fa 
difícilment comprensibles. Seria desitjable que no s'hi usaren fórmules matemàtiques 
complicades per a aplicar els dits factors; el seu ús, a més d'originar inseguretat en els 
licitadors, pot arribar a provocar que l'òrgan de selecció no les aplique correctament, tal 
i com sembla que ocorre en l'expedient SU/76/02, en què l'informe tècnic no aplica 
literalment els criteris, sinó que ho fa amb un marge de discrecionalitat. D'altra banda, 
en determinats casos s'estableixen sistemes de puntuació ponderada, de manera que es 
qualifiquen conjuntament criteris econòmics i no econòmics; quan els articles 85 i 86 de 
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la LCAP distingeixen clarament entre el preu, que ja puntua com a element 
independent, i la resta de criteris. 

També cal assenyalar que, en els contractes d'obres, s'estableix en el plec l'existència, en 
principi, de baixa temerària si es sobrepassa en més de deu punts la mitjana de les 
ofertes. Es recomana no utilitzar-la per ser controvertida, l’estimació d’una baixa 
temerària en els concursos. A més, en els expedients que s’analitzen es deixa un marge 
de discrecionalitat per a la seua aplicació. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat -per als quals no resulta preceptiva-, hi ha una mesa de contractació prevista 
en el plec de clàusules administratives, la composició i actuació de la qual podem 
estimar correctes. En l'expedient tramitat pel procediment negociat, no s'observa que la 
mesa o algun dels seus membres haja entaulat cap negociació amb els licitadors. 

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. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen per regla 
general; llevat del que hem indicat en relació als denominats contractes d'importació. 

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

4.1.5 Execució dels contractes 

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

No es poden fer objeccions en aquest apartat. Quan escau, també existeix l'acta de 
recepció. 
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4.1.6 Modificació dels contractes 

No es poden fer objeccions en aquest apartat. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

No s'han detectat incidències en aquest apartat. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d'investigació de l'exercici de 2002 és de 205, amb un import que 
suma 1.625.297 euros. N'hem revisats 8, per un total de 354.252 euros, un 3,9% de 
l'import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 

 
Núm. exp. Detall Import 

02I069.01/1 Selecció de fruits per defectes genèrics i implementació del mòdul de visió 
del 'maxsorter' en un sistema de baix cost. 

25.400

02I073.01/1 Estudi del perfil de l'enginyer industrial generalista en el nou espai europeu 
de la formació superior i de lliure exercici professional. 

47.179

02I094.01/1 Desenvolupament tècnic del procés de disseny i fabricació de motle per a 
rajoles ceràmiques 

18.000

02I119.01/1 Estudi de valoració contingent sobre la rendibilitat dels accessos al port 34.859

9I087.01/4 Desenvolupament del programa anual d'excavacions arqueològiques 
ordinàries proposades per la UJI de Castelló 

30.050

02I132.01/1 Estudi quantitatiu sobre la gestió del coneixement en la PIME valenciana i 
assessorament tècnic per a l'elaboració del model de gestió del coneixement 
per a la PIME de la CV 

31.693

9I074.01/18 Realització de diversos projectes d'I+D 125.000

02I183.01/1 Investigació i desenvolupament d'imprimacions anticorrosives ecolòiques 
mitjançant la utilització de noves tècniques i procediments de formulació 
(EIS, DSC, dma) 

42.071

Total 354.252

Quadre 24 

 

Els convenis examinats responen al patró dels convenis per a la realització de treballs de 
caràcter tècnic, científic o artístic, en la redacció oferida per l'article 83 de la Llei 
Orgànica d'Universitats; amb l'excepció del 9I087, que es tracta d'una subvenció 
concedida per la Conselleria de Cultura i Educació. 
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Tots els altres citats són convenis d'investigació únics o inicials; llevat del 02I094, que 
es subscriu a l'empara d'un conveni-marc concertat prèviament amb MACER, S.A. 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

Conformement al que s'estableix en l'article primer de la Normativa de la Universitat 
que regula aquests negocis jurídics, tos han sigut subscrits pel Rector, en nom de la UJI, 
i -quan es tracta d'empreses- per un apoderat d'aquestes, els poders del qual consten en 
el text del conveni. En els concertats amb fundacions o entitats públiques, qui signa en 
nom de l'altra part té la competència per a fer-ho. 

En els expedients no consta l'existència d'informe jurídic sobre el contingut dels 
convenis i sobre el procediment seguit, la qual cosa, malgrat no ser preceptiva, 
resultaria convenient. 

Segons que es desprén de la documentació aportada, en general s'ha observat el 
procediment establit en l'article 7 de la ja citada Normativa de la Universitat, pel que fa 
a registre, comunicacions, arxiu i gestió econòmica, tot responsabilitat de l'Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). 

En els expedients es troba la conformitat atorgada per part del personal de la Universitat 
responsable de realitzar els treballs. 

En algun dels convenis examinats (02I094, 02I132 i 02I183), consta que s'ha demanat la 
col.laboració de personal becari, i s'hi troba documentació sobre el sistema usat per a 
seleccionar aquest personal; no hi ha observacions en aqueix sentit. 

4.2.2.2 Formalització dels convenis 

Ja ens hem referit en l'apartat anterior als representants que intervenen en els convenis 
en nom d'ambdues parts. 

Quant al contingut dels convenis, cal ajustar-se al que es disposa en l'article 5 de la 
Normativa de la Universitat. En aquest sentit, els convenis examinats vénen a recollir 
els requisits exigits en l'esmentat precepte. En particular, s'hi recull la previsió de 
distribució del pressupost, si bé és cert que en algun cas figura en una memòria adjunta. 

La fórmula usada per a dirimir els possibles conflictes que s'hi puguen plantejar, és la de 
la resolució amistosa; llevat d'algun cas en què no s'estableixen vies per a la solució. En 
un conveni es crea una comissió paritària per a tractar d'arribar a un acord davant de 
possibles desavinences. Amb caràcter supletori a la resolució amistosa, es considera la 
submissió als tribunals de Castelló. 
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4.2.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en les clàusules dels convenis i de manifestacions de 
funcionaris de la Universitat, es desprén que s'han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, segons la redacció donada pel 
reial decret 1.450/1989, per mitjà del qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei 
orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, en allò que es refereix a les 
quantitats percebudes durant 2002 per cada un dels professors que intervenen en els 
convenis examinats. 

4.2.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

L'OCIT fa un seguiment de la facturació dels convenis. No obstant això, cal advertir que 
aquests haurien de ser objecte de fiscalització interna -la qual cosa no consta que s'haja 
fet en els expedients analitzats-, tenint en compte que són susceptibles de generar 
ingressos i despeses per a la Universitat. 

4.2.2.5 Liquidació dels convenis 

L'article 14 de l'esmentada Normativa de la Universitat regula la liquidació 
administrativa dels convenis, la qual és tramitada per l'OCIT quan han finalitzat els 
corresponents treballs, donant compte al professor responsable i a la unitat de gestió 
pressupostària. A partir de la finalització comença la fase de liquidació, amb la 
comprovació de les despeses realitzades i la distribució dels ingressos, que ja han sigut 
efectuats per l'altra part; no es poden fer observacions en aquest sentit. 

Entre la documentació examinada, solament figuraven -i no en tots els expedients- 
algunes factures i justificants de pagaments, així com la distribució prevista del 
pressupost dels contractes, que cal estimar correcta. No obstant això, cal assenyalar que, 
per raó de la data de subscripció i dels terminis de realització prevists, en alguns casos 
encara no s'havia dut a terme l'execució d'allò que s'havia convingut. 

4.2.2.6 Comptabilitat dels convenis 

Les despeses afectades a cada un dels convenis subscrits per la Universitat, es 
comptabilitzen en els corresponent concepte pressupostari. 

Els ingressos dels convenis subscrits es comptabilitzen en el capítol III de l'estat 
d'ingressos pressupostaris. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades al llarg del present informe, escau fer les que 
assenyalem a continuació. 

- Cal incrementar el control dels pagaments per a justificar, exigint que els 
comptes justificatius siguen retuts dins del termini legalment establit. 

- Els contractes d'investigació han de guardar relació directa amb l'activitat 
investigadora. 

- La gestió dels ingressos ha de millorar. A aqueix efecte, cal augmentar les 
mesures de seguiment i control dels ingressos, com ara conciliar -si és el cas- els 
ingressos rebuts amb la informació obtinguda de tercers. 
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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 2002. Així mateix s'hi detalla la legislació que fonamentalment s'ha pres en 
consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles qüestions que afecten de forma 
singular 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 Miguel Hernández (d'ara en avant la Universitat), 
estan formats, a data 31 de desembre de 2002, per: el balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests 
comptes, que s'adjunten íntegres com annex juntament amb l'informe d'auditoria emés 
per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant IGGV), foren 
aprovats pel Consell Econòmic el 29 de maig de 2003 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat 
informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que -d'acord amb l'article 64 
de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana- realitza la IGGV amb la 
col.laboració de les firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, conformement a la LOU i a la mateixa Llei de 
Sindicatura de Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. De fet es produeix un doble control, en principi amb uns 
mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A aqueix 
efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, tot establint unes 
línies d'actuació conjunta. Així mateix, i a l'objecte de reduir els efectes negatius 
d'aquest doble control, s'ha efectuat una revisió limitada. Les proves practicades s'han 
realitzat d'acord amb aquest enfocament, amb els principis i les normes d'auditoria 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructurat el treball de fiscalització són les següents: 

- Pressupost i comptabilitat, 
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- inversions, 

- convenis i contractes d'investigació, 

- ingressos, 

- actius i passius financers, 

- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 
inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no les hem 
fiscalitzades perquè són àrees analitzades en profunditat per les firmes d'auditoria 
contractades per la IGGV. L'exclusió, en l'exercici de 2002, del capítol I, "Despeses de 
personal", obeeix al fet que la seua fiscalització s'efectuarà de forma alternativa en 
diversos exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions efectuades en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Universitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2002, 
d'acord amb la normativa que s'indica en la introducció del volum VII, el qual recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la 
revisió hem tingut en compte les següents normes, que són aplicables específicament a 
la Universitat Miguel Hernández: 

- Normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx, aprovada pel decret 137/1997, de primer d'abril, del Govern Valencià. 

- Reglament provisional per a la contractació de treballs de caràcter científic, 
tècnic o artístic i per al desenvolupament de cursos específics, aprovat per la 
Comissió Gestora de la Universitat el 5 de novembre de 1997. 

- Normativa provisional sobre la gestió econòmica i administrativa dels acords 
d'investigació, prestació de serveis i estudis de postgrau, perfeccionament i 
especialització, aprovada per la Comissió Gestora de la Universitat el 5 de 
novembre de 1997. 

 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2002 

- 175 - 

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 fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

- Determinats fets que afecten el capítol IX dels estats d’ingressos i despeses no 
han sigut comptabilitzats adequadament. Això ha comportat que tant el 
pressupost de despeses com el d’ingressos estiguen infravalorats en 
6.590.875,20 euros, encara que no afecta el resultat pressupostari (vegeu 
l’apartat 3.1.4.3). 

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

- Igual que en exercicis anteriors, els totals de transferències positives i negatives 
no coincideixen; quan la suma d'aquestes ha de ser idèntica. La Universitat, per a 
regularitzar aquesta divergència, utilitza els expedients de baixes del pressupost 
d'ingressos. 

- Com en l'exercici anterior, l'execució del pressupost de despeses és baixa, un 
58,3%. Això es deu fonamentalment a la reduïda execució del capítol VI, 
"Inversions reals", d'un 38,6%. El grau de compliment és del 90,1%. (Vegeu 
l'apartat 3.1.3). 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos va ser del 79,4% i el de 
compliment, del 85,3% El grau d'execució és conseqüència fonamentalment de 
la reduïda realització del capítol IX, "Passius financers", el grau d'execució del 
qual es va xifrar en el 42,8%. (Vegeu l'apartat 3.1.4). 

 Quant a això, cal assenyalar que l'execució del pressupost presenta desviacions 
rellevants, que han de ser analitzades per tal de corregir-les, ja que aquestes 
desviacions també s'han donat en l'exercici passat. En aquest sentit, la 
Universitat ha de posar especial interés en les recomanacions que figuren en 
aquest informe referents a l'elaboració i modificació del pressupost (vegeu 
l'apartat 5). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
en la Universitat, durant el període objecte de fiscalització, incompliments rellevants de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics; sense perjudici de les observacions 
contingudes en els apartats 4.1 i 4.2 d'aquest informe. 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2002 

- 176 - 

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 2002 ha sigut aprovada pel Consell 
Econòmic de la Universitat el 29 de maig de 2003; quan calia haver-la tramesa a la 
Conselleria de Cultura i Educació abans del 30 d'abril de 2003, tal i com determina 
l'article 15.5 de la llei 12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost per a 2002, que ascendia a 68.596.396 euros, fou aprovat pel Consell 
Econòmic de la Universitat en data 19 de desembre de 2001, abans de l'entrada en vigor 
de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2002; per 
aquesta raó no va resultar aplicable el que es disposa en l'article 15.5 de la citada Llei, 
referent a l'informe preceptiu que ha d'emetre la Conselleria de Cultura i Educació abans 
d'aprovar el pressupost. 

Tal i com es veu en el quadre 1, el pressupost per a 2002 va disminuir en un 2,4%, en 
relació al de l'exercici anterior, en passar de 70.259.679 euros a 68.596.396 euros. 
Tanmateix, el pressupost definitiu va créixer un 59,5%, respecte del pressupost inicial 
(vegeu l'apartat 3.1.2). 

 
Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 
2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 4.538.810 3.536.512 1.002.300 28,3% 

IV Transferències corrents 35.531.515 32.315.225 3.216.291 10,0% 

V Ingressos patrimonials 230.000 210.354 19.646 9,3% 

VII Transferències de capital 1.851.538 4.086.882 (2.235.344) (54,7%) 

IX Passius financers 26.444.533 30.110.706 (3.666.174) (12,2%) 

Total ingressos 68.596.396 70.259.679 (1.663.281) (2,4%) 

I Despeses de personal 24.897.733 22.576.497 2.321.236 10,3% 

II Despeses de funcionament 11.112.271 9.761.110 1.351.164 13,8% 

III Despeses financeres 3.222.038 3.222.038 0 0,0% 

IV Transferències corrents 632.550 316.132 316.418 100,1% 

VI Inversions reals 28.731.804 34.383.902 (5.652.099) (16,4%) 

Total despeses 68.596.396 70.259.679 (1.663.281) (2,4%) 

Quadre 1 

 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2002 

- 177 - 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

Tal com es reflecteix en el quadre 2, en euros, el pressupost definitiu per a 2002 
experimentà un creixement del 59,5%, en relació al pressupost inicial, a conseqüència 
de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 40.841.802 euros. Aquest 
augment del pressupost inicial contrasta amb la baixa execució del pressupost de 
despeses, que va ser del 58,3%. El dit contrast és encara major en el capítol VI de 
despeses, la previsió inicial del qual creix un 121,8%, i la seua execució és del 38,6%. 
En aquest sentit, la Universitat ha d'adoptar les mesures necessàries per a corregir la 
baixa execució que presenta el pressupost de despeses; fet que es produeix de forma 
repetitiva en els últims exercicis. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 
definitiu 

Variació pressup.
definitiu/inicial 

 Taxes i d'altres ingressos 4.538.810 1.223.027 5.761.837 26,9% 

 Transferències corrents 35.531.515 6.002.990 41.534.505 16,9% 

 Ingressos patrimonials 230.000 0 230.000 0,0% 

 Transferències de capital 1.851.538 11.236.082 13.087.620 606,9% 

 Actius financers 0 14.057.653 14.057.653 - 

 Passius financers 26.444.533 8.322.050 34.766.583 31,5% 

Total ingressos 68.596.396 40.841.802 109.438.198 59,5% 

 Despeses de personal 24.897.733 891.185 25.788.918 3,6% 

 Despeses funcionament 11.112.271 4.396.365 15.508.636 39,6% 

 Despeses financeres 3.222.038 490.829 3.712.867 15,2% 

 Transferències corrents 632.550 66.925 699.475 10,6% 

 Inversions reals 28.731.804 34.996.498 63.728.302 121,8% 

Total despeses 68.596.396 40.841.802 109.438.198 59,5% 

Quadre 2 

 

En el quadre 3 es recull, en euros, l'estat de modificacions de crèdit que figura en els 
comptes anuals. 
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Transferències crèdit  

Capítols 
Crèdits 

extraord. 
Suplem. 
de crèdit 

Ampliac. 
de crèdit 

Positives Negatives 

Incorp. 
romanents

Crèdits 
generats per 

ingressos 

Baixes per 
anul.lació 

Total 
modifics 

I   Desps. personal 500.000 315.000 0 0 (6.311) 36.130 46.366 0 891.185

II  Desps. funcion. 15.872 1.321.352 0 443.280 (446.280) 930.214 2.178.271 (46.344) 4.396.365

III Desps. financeres 0 355.000 135.829 0 0 0 0 0 490.829

IV Transfs. corrents 0 30.000 0 0 (5.683) 15.977 26.631 0 66.925

VI Inversions reals 18.030.853 2.607.899 0 1.938.396 (1.980.253) 35.780.490 6.933.236 (28.314.123) 34.996.498

Total 18.546.725 4.629.251 135.829 2.381.676 (2.438.527) 36.762.811 9.184.504 (28.360.467) 40.841.802

Quadre 3 

 

El total de modificacions, 40.841.802 euros, coincideix amb la suma dels crèdits 
derivats dels 85 expedients tramitats a aqueix efecte. Igual com en exercicis anteriors, el 
total de transferències positives i el de transferències negatives no coincideixen; quan 
s'haurien d'anul.lar l'un a l'altre, per raó de la pròpia definició de transferència de crèdit, 
que no implica cap variació en la quantia total del pressupost. Això ocorre perquè, en 
l'import de les transferències de crèdit positives, s'ha deduït la dotació inicial; quan hi 
hauria de figurar la mateixa quantia que en les transferències negatives. La Universitat 
redueix el pressupost d'ingressos per mitjà d'una baixa per anul.lació, per la diferència 
entre les transferències negatives i positives, a fi de mantenir la igualtat entre el 
pressupost de despeses i el d'ingressos, la qual ha sigut trencada per causa del sistema 
usat. La Universitat assenyala en al.legacions que disposa d’un estat de conciliació de 
les transferències efectuades. 

Hem revisat set expedients de modificació pressupostària, per un total de 72.766.387 
euros. D'aquests, n'hi ha 46.300.243 euros que són variacions positives, i que deriven 
principalment de la incorporació de romanents de crèdit del primer i segon pla 
d'inversions, i 26.466.144 euros que són baixes per anul.lació, corresponents al tercer 
pla d'inversions, que figura en el pressupost inicial sense cap base documental. 

3.1.3 Execució de l'estat de despeses 

Com podem veure en el quadre 4, en euros, el grau d'execució és del 58,3%; mentre que 
el grau de compliment arriba al 90,1%. Igual que en l'exercici anterior, el baix grau 
d'execució es deu fonamentalment a la reduïda execució del capítol VI, "Inversions 
reals", un 38,6%. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

I Despeses de personal 25.788.918 23.200.698 22.903.117 297.581 90,0% 98,7%

II Despeses funcionament 15.508.636 11.993.223 10.021.021 1.972.202 77,3% 83,6%

III Despeses financeres 3.712.867 3.700.549 3.700.549 0 99,7% 100,0%

IV Transferències corrents 699.475 318.279 312.619 5.660 45,5% 98,2%

VI Inversions reals 63.728.302 24.627.558 20.556.779 4.070.779 38,6% 83,5%

Total 109.438.198 63.840.307 57.494.085 6.346.222 58,3% 90,1%

Quadre 4 
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A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 3.712.867 euros, i 
s'hi han reconegut obligacions per import de 3.700.549 euros, que donen un grau 
d'execució del 99,7%. Els pagaments líquids han ascendit a 3.700.549 euros, cosa que 
representa un grau de compliment del 100%. 

La composició a 31 de desembre de 2002, en euros, n'és la següent: 
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Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Interessos préstec BEI 3.357.254 3.357.254 

D'altres despeses financeres 343.295 343.295 

Total 3.700.549 3.700.549 

Quadre 5 

 

3.1.3.2 Inversions reals 

Els crèdits definitius d'aquest capítol han ascendit a 63.728.302 euros i les obligacions 
reconegudes, a 24.627.558 euros; això significa un grau d'execució del 38,6%, que és 
baix, i un grau de compliment del 83,5%. 

En el quadre 6 es recull, en euros, l'evolució de les obligacions reconegudes per grups 
de funció. Del total d'obligacions comptabilitzades en aquest capítol, en corresponen 
3.790.979 i 8.838.816 euros a inversions relacionades amb el I Pla i II Pla d'Inversions, 
respectivament. 

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

 
 

Concepte 
 

2002 
 

2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Inversions pròpies en infraestructura 6.091.341 1.353.071 4.738.270 350,2% 

Inversions acollides al I Pla d'Inversions 3.790.979 3.525.807 265.172 7,5% 

Inversions acollides al II Pla d'Inversions 8.838.816 11.404.968 (2.566.152) (22,5%)

Projectes i convenis d'investigació 5.906.422 5.250.688 655.734 12,5% 

Total 24.627.558 21.534.534 3.093.024 14,4% 

Quadre 6 

 

El detall de l'anualitat de l'exercici de 2002 s'eleva a 6.650.304 euros, autoritzada la 
reprogramació per resolució de 22 de maig de 2002 de la Direcció General 
d'Ensenyaments Universitaris. Les inversions que s'han de realitzar en l'exercici de 
2002, segons la citada reprogramació, es mostren en el quadre 7: 
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Programa Import 

Tots els campus 460.139 

Campus Elx 3.464.420 

Campus Oriola 103.542 

Campus Altea 541.087 

Campus Sant Joan Alacant 2.081.116 

Total 6.650.304 

Quadre 7 

 

Les resolucions de 22 de maig de 2002 i de 13 de gener de 2003, aproven les 
reprogramacions de l'anualitat de 2002, les quals s'expressen en euros en el quadre 
següent: 

 
Programa Import 

Equipament investigació 548.903

Urbanització 7.611.528

Obres 12.464.726

Mobiliari 476.623

Informàtica 339.370

Llibres i revistes 144.354

Material docent 600.882

Instal.lacions tècniques 587.669

Total 22.774.055

Quadre 8 

 

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



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2002 

- 182 - 

a) I Pla d'Inversions 

 
Anualitats 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total I Pla Inversió 

26.492.614   26.492.614 26.492.614 

 21.119.565  21.119.565 21.119.565 

  16.648.035 16.648.035 16.648.035 

   3.689.607 3.689.607 3.689.607 

   6.650.304 6.650.304 3.790.979 

   3.831.955 3.831.955  

26.492.614 21.119.565 16.648.035 3.689.607 6.650.304 3.831.955 78.432.080 71.740.800 
 

Autoritzacions 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total autoritzat 

25.032.154 1.460.460    26.492.614 

 9.441.900 11.677.665    21.119.565 

  13.564.843 3.083.192 16.648.035 

  3.042.245 647.362 3.689.607 

  2.968.175 822.804 3.790.979 

25.032.154 10.902.360 25.242.508 6.125.437 3.615.537 822.804 71.740.800 

Quadre 9 

 

Segons que es comprova en el quadre anterior, en relació al I Pla d'Inversions la 
Universitat ha justificat durant l'exercici de 2002 un import de 3.790.979 euros, dels 
quals la Generalitat Valenciana ha autoritzat 2.968.175 euros en 2002 i 822.804 euros 
en l'exercici de 2003. 
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b) II Pla d'Inversions 

 
Anualitats 

1999 2000 2001 2002 2003 

Total II Pla Inversió 

4.333.298  4.333.298 4.333.298

 0 0 0

  11.730.734 11.730.734 11.730.734

  22.774.055 22.774.055 10.240.656

  5.732.971 5.732.971 

4.333.298 0 11.730.734 22.774.055 5.732.971 44.571.058 26.304.688
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 2003 

Total autoritzat 

943.589 2.247.785 1.141.924 4.333.298 

 0 0 0 

 9.520.980 2.209.754 11.730.734 

 8.624.459 1.616.197 10.240.656 

943.589 2.247.785 10.662.904 10.834.213 1.616.197 26.304.688 

Quadre 10 

 

Quant al II Pla d'Inversions, la Universitat, durant l'exercici de 2002, ha justificat 
10.240.656 euros, dels quals la Generalitat Valenciana ha autoritzat 8.624.459 euros en 
2002 i 1.616.197 euros en l'exercici de 2003. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 109.438.198 euros i els drets reconeguts 
pugen a 75.727.836 euros. En el quadre 11 es mostra, en euros, el grau d'execució del 
pressupost d'ingressos, que va ser del 79,4%, i el grau de compliment, que es xifra en un 
85,3%. El grau d'execució és conseqüència de la reduïda execució del capítol IX, 
"Passius financers", que és del 42,8%. 
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Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 5.761.837 6.962.471 6.320.837 641.634 120,8% 90,8%

IV Transferències corrents 41.534.505 43.258.121 34.412.923 8.845.198 104,1% 79,6%

V Ingressos patrimonials 230.000 593.563 593.563 0 258,1% 100,0%

VII Transferències de capital 13.087.620 10.040.129 8.389.654 1.650.475 76,7% 83,6%

IX Passius financers 34.766.583 14.873.552 14.873.552 0 42,8% 100,0%

Exercici corrent 95.380.545 75.727.836 64.590.529 11.137.307 79,4% 85,3%

Romanent de tresoreria 14.057.653 

Total 109.438.198 

Quadre 11 

 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.4.1 Transferències corrents 

Els drets reconeguts del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'elevaren a 
43.258.121 euros i els ingressos líquids, a 34.412.923 euros, que donen un grau 
d'execució del 104,1% i un grau de compliment del 79,6%. 

El quadre 12 mostra, en euros, la composició i evolució dels drets reconeguts en aquest 
capítols. 
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2002 2001  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 40.399.379 93,4% 29.703.184 89,4% 26,5%

De l'Administració central 2.033.978 4,7% 2.766.260 8,3% (26,5%)

D'altres 824.764 1,9% 748.801 2,3% 10,1%

Total 43.258.121 100,0% 33.218.245 100,0% 30,2%

Quadre 12 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a 
40.399.379 euros i el seu detall figura en el quadre 13, en euros. 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts de la GV 21.038.000 

- Suplement despesa corrent 11.114.038 

- Subvenció addicional per objectius lligats al Programa 
Plurianual de Finançament 

 
3.330.906 

Total subvenció global 35.482.944 

- Subvenció conveni consecució equilibri pressupostari 419.730 

- Compensació despeses financeres préstec BEI 3.357.254 

- Professors vinculats 801.755 

- D'altres subvencions 337.696 

Total d'altres transferències corrents 4.916.435 

Total transferències corrents de la G.V. 40.399.379 

Quadre 13 

 

En el quadre 14 es recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per les 
transferències corrents rebudes, corresponents a la subvenció global durant els anys 
2000, 2001 i 2002. 
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2000 2001 2002  

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

Exercici corrent:   

1r. trimestre 5.409.109 23,0% 5.409.109 21,5% 6.471.534 18,2%

2n. trimestre 3.606.060 15,4% 5.409.109 21,5% 8.365.035 23,6%

3r. trimestre 3.606.067 15,4% 6.520.500 25,9% 6.447.876 18,2%

4t. trimestre 10.352.367 44,1% 7.798.631 31,0% 6.294.967 17,7%

Total exercici corrent 22.973.603 97,9% 25.137.349 99,9% 27.579.412 77,7%

Exercici següent:   

1r. trimestre 482.733 2,1% 0 - 0 -

2n. trimestre 0 - 39.595 0,1% 0 -

Pendent de cobrament 0 - 0 - 7.903.532 22,3%

Total exercici següent 482.733 2,1% 39.595 0,1% 7.903.532 22,3%

Total 23.456.336 100,0% 25.176.944 100,0% 35.482.944 100,0%

Quadre 14 

 

Podem assenyalar que l'import pendent de cobrament, per 7.903.532 euros, correspon a 
6.155.239 euros de la subvenció ordinària PPF i a 1.748.293 euros de la subvenció 
condicionada al compliment d'objectius, que no estaven registrats a 31 de desembre de 
2002 com a obligació reconeguda de la Conselleria de Cultura i Educació. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb els principis comptables públics, 
la Universitat ha de reconéixer els drets per transferències quan en percep el cobrament, 
o quan li és notificat el reconeixement de l'obligació per part de l'ens que concedeix la 
transferència. 

3.1.4.2 Transferències de capital 

Les previsions definitives d'aquest capítol s'eleven a 13.087.620 euros; mentre que els 
drets reconeguts s'hi xifren en 10.040.129 euros, que donen un grau d'execució del 
76,7%. 

Els ingressos líquids foren de 8.389.654 euros, que donen un grau de compliment del 
83,6%. Podem assenyalar que, en el saldo pendent de cobrament d'aquest capítol, 
s'inclouen 1.183.178 euros corresponents a avançaments a investigadors. 

Igual com en exercicis anteriors, la Universitat ha concedit avançaments als 
investigadors que tenen convenis d'investigació amb organismes públics, ja que els 
organismes públics paguen quan ha conclòs el conveni i els investigadors necessiten 
realitzar despeses durant l'execució dels convenis. Aquests avançaments, els 
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comptabilitzen com a dret reconegut abans que l'organisme pagador haja ordenat el 
pagament, a fi de poder generar així crèdit en el pressupost de despeses i de 
materialitzar el citat avançament. En aquest sentit, la Universitat ha d’utilitzar, quan 
pertoque, la figura del compromís d’ingrés i poder generar crèdit. 

L'evolució dels drets reconeguts per les transferències de capital, respecte de l'exercici 
anterior, es pot veure en el quadre 15, en euros. 

 
2002 2001  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

02/01 

De l'Administració central  4.111.221 40,9% 1.584.665 28,9% 159,4 %

De la Generalitat Valenciana  2.980.514 29,7% 1.359.501 24,8% 119,2%

D'altres 2.948.394 29,4% 2.534.744 46,3% 16,3%

Total 10.040.129 100,0% 5.478.910 100,0% 83,3%

Quadre 15 

 

Dins d'"Administració central", s'inclouen 2.338.855 euros corresponents a fons 
FEDER, Programa Operatiu 2000-2006, transferits durant 2002 a la Universitat sobre la 
base de la certificació de despeses efectives realitzades i acreditades per aquesta. 

Dins de les transferències rebudes de la Generalitat Valenciana, s'inclouen 1.748.705 
euros corresponents a l'anualitat 2002 del Programa Operatiu Comunitat Valenciana, 
FEDER 2000-2006. 

Podem assenyalar que la Universitat comptabilitza en aquest capítol VII els ingressos 
procedents de convenis; llevat d'un 6% de la facturació, que comptabilitza en el capítol 
III d'ingressos. 

3.1.4.3 Passius financers 

La previsió definitiva d'aquest capítol va ser de 34.766.583 euros, mentre que els drets 
reconeguts i la recaptació líquida del capítol IX, "Passius financers", es van xifrar en 
14.873.552 euros; això dóna un grau d'execució del 42,8% i un grau de compliment del 
100,0%. El grau d'execució d'aquest capítol està lligat a l'execució del capítol VI, 
"Inversions reals", del pressupost de despeses. 

La composició dels drets reconeguts en aquest concepte és la següent, expressada en 
euros. 
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Concepte Import 

Saldo disposat de la pòlissa de crèdit del BSCH a 01/01/02 (7.283.818) 

Ingrés del préstec del BEI 13/08//02 6.310.627 

Ingrés del préstec del BEI 25/11/02 15.153.800 

Saldo disposat de la pòlissa de crèdit del BSCH a 31/12/02 692.943 

Total 14.873.552 

Quadre 16 

 

Per tot això, cal assenyalar que la comptabilitat dels drets reconeguts en aquest capítol 
no ha sigut correcta, ja que no reflecteix adequadament dos tipus de fets econòmics, els 
relacionats amb el préstec del BEI i els derivats de la pòlissa de crèdit, que haurien 
d’haver-se comptabilitzat sense compensar-se i seguint els principis comptables públics. 
Així, la Universitat va computar un import net de (973.191,13) euros, obtingut de la 
compensació entre el saldo disposat de la pòlissa de crèdit a 01/01/02, (7.283.818,23) 
euros, i el segon ingrés del BEI, per un import de 6.310.627,10 euros, quan el que 
hauria d’haver comptabilitzat és aquest últim ingrés i la variació neta de passius 
financers, tal com indica la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de 
l’Estat Espanyol. Aquest fet ha comportat que els ingressos i les despeses del capítols 
IX estiguen infravalorats en 6.590.875,20 euros, encara que no incidisca en el resultat 
pressupostari. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 17 reflecteix, en euros, les operacions de pressuposts tancats de l'exercici de 
2002. 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 
2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

6.178.083 (644.205) 5.533.878 4.352.233 1.181.645 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 
2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

5.009.205 0 5.009.205 4.826.337 182.868 

Quadre 17 
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En els drets pendents de cobrament, destaquen els ajusts al saldo inicial per valor de 
644.205 euros, 224.465 euros dels quals corresponen a la rectificació de la doble 
comptabilitat produïda en 2001 en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos". 

Dels cobraments de l'exercici de 2002, en destaquen 3.005.061 euros corresponents al 
deute de la Generalitat Valenciana de la pòlissa de crèdit destinada a finançar despeses 
corrents. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal i com es mostra en el quadre 18, el resultat pressupostari de l'exercici de 2002, 
després dels ajusts, va ser de 15.293.349 euros. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 60.854.284 63.840.307 (2.986.023)

Operacions amb actius financers 0 0 0

Operacions comercials 0 0 0

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 60.854.284 63.840.307 (2.986.023)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 14.873.552 0 14.873.552

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  11.887.529

Ajusts:  

      Desviacions positives:  12.907.103

                            I+D 4.707.030 

                            Inversions 7.507.535 

                            D'altres 143.898 

                            Ingressos 2002 (generats 2003) 548.640 

      Desviacions negatives:  16.312.923

                             Crèdits finançats amb romanents 11.752.339 

                             Inversions 4.560.584 

SALDO DE L'EXERCICI  15.293.349

Quadre 18 

 

El romanent de tresoreria total va ser de 26.841.526 euros; tal i com es mostra en el 
quadre 19. 
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Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 14.298.614 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 11.137.307 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 1.181.645 

(+) Deutors no pressupostaris 2.141.970 

(-) De dubtós cobrament (130.886) 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (31.422) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 8.450.279 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 6.347.910 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 182.868 

(+) Creditors no pressupostaris 1.919.501 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 20.993.191 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 26.841.526 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 7.690.786 

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 19.150.740 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 26.841.526 

Quadre 19 

 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 20 i 21 es recull, en euros, el balanç i el compte de resultats 
economicopatrimonials a 31 de desembre de 2002. 

L'actiu i el passiu del balanç s'eleven a 151.848.248 euros, i l'estalvi obtingut del 
compte de resultat economicopatrimonial de l'exercici ha sigut de 6.982.451 euros. 

La Universitat ha inclòs també, entre els comptes retuts, un estat de conciliació entre el 
resultat pressupostari i el patrimonial, que es reprodueix en el quadre 22, en euros. 

En l'anàlisi realitzada sobre els avançaments de caixa fixa, destaca el següent: 

- El saldo de "D'altres deutors", per import de 17.666 euros, correspon 
principalment als avançaments de caixa fixa pendents de ser reposats per la 
Universitat, una vegada justificada la despesa pel Centre, i s'eleven a 17.008 
euros. 

 La Universitat comptabilitza els avançaments de caixa fixa conformement a una 
nota informativa de la IGAE de 22 de febrer de 2000, dirigida a organismes 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2002 

- 191 - 

autònoms i universitats. En la mostra analitzada per aquesta Sindicatura, hem 
comprovat que la seua comptabilitat s'ajusta a la dita nota. 

- En el saldo de "Tresoreria", que a 31 de desembre de 2002 s'eleva a 20.993.191 
euros, s'inclouen 427.031 euros corresponents a saldos en bancs i comptes 
restringits de caixa fixa. 

El balanç a 31 de desembre de 2002 es mostra tot seguit, en euros. 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

IMMOBILITZAT 116.408.100 FONS PROPIS 46.725.672
I.- Inversions destinades a l'ús general 1.596.353  
          Infraestrucs. i béns destinats ús general 1.596.353 I.- Patrimoni 18.880.503

        Patrimoni 18.880.503 
II.- Immobilitzacions immaterials 5.409.487  
          Despeses investigació i desenvolup. 3.957.401 III.- Resultats d'exercicis anteriors 20.862.718
          Propietat industrial 1.201.928          Resultats d'exercicis anteriors 20.862.718 
          Aplicacions informàtiques 1.133.430   
          Amortitzacions (883.272)  

IV.- Resultats de l'exercici 6.982.451
III.- Immobilitzacions materials 108.756.908         Resultats de l'exercici 6.982.451 
           Terrenys i construccions 87.504.252  
           Instal.lacions tècniques 16.130.680 PROVIS. PER A RISCS I DESPESES 0
           Utillatge i mobiliari 11.562.873  
           D'altre immobilitzat 18.391.408 CREDITORS A LLARG TERMINI 93.585.880
           Amortitzacions (24.832.305)  

 I.- Emissions i obligs. i d'altres valors 
V.- Inversions financeres permanents 645.352       negociables 0
          Fiances i dipòsits consts. l/t 645.352          Obligacions i bons 0 
DESPS. A DISTRIB. EN DIVERS. EXERS. 0 II.- D'altres deutes a llarg termini 93.585.880

          Deutes amb entitats de crèdit 93.585.880 
ACTIU CIRCULANT 35.440.148  
II.- Deutors 14.347.702 CREDITORS A CURT TERMINI 11.536.696
          Deutors pressupostaris 12.318.952  
          Deutors no pressupostaris 1.995.717 II.- Deutes amb entitats de crèdit 692.943
          Administracions públiques 146.253           Préstecs i d'altres deutes 692.943 
          D'altres deutors 17.666  
          Provisions (130.886) III.- Creditors 8.486.040

           Creditors pressupostaris 6.530.778 
III.- Inversions financeres temporals 99.255            Creditors no pressupostaris 139.325 
            Fiances i dipòsits constituïts a c.t. 99.255            Administracions públiques 1.780.176 

           D'altres creditors 31.422 
IV.- Tresoreria 20.993.191            Fiances i dipòsits rebuts a c.t. 4.339 
           Comptes operatius 20.993.191  
 0 IV.- Ajusts per periodificació 2.357.713

Total Actiu 151.848.248 Total Passiu 151.848.248

Quadre 20 
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El compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici de 2002 es mostra tot seguit, 
en euros. 

 
DEURE Import HAVER Import 

 DESPESES 54.450.058  INGRESSOS 61.432.509

1. Despeses de funcionament 48.701.851 1. Vendes i prestacions de serveis 6.223.485

a) Vendes 560

a) Despeses de personal 23.200.699 b) Prestacions de serveis 6.222.925

     a.1) Sous i salaris i acumulats 19.844.287       b.1) Prestacions servs. dret privat 336.405

     a.2) Càrregues socials 3.356.412       b.2) Preus públs. per prest. servs. 5.856.432

b) Prestacions socials 72.000       b.3) Preus públs. utilitz. priv. 30.088

c) Dotacions per a amortització immobilitzat 9.862.410   

d) Variacions de provisió de tràfic 130.886  

     d.2) Variació de prov. i pèrd. de crts inc. 130.886 2. Ingressos de gestió ordinària 220.861

e) D'altres despeses de gestió 11.600.941 a) Ingressos tributaris 220.861

     e.1) Serveis exteriors 11.600.133        a.1) Taxes per prestació serveis 220.861

     e.2)Tributs 808  

f) Despeses financeres i similars 3.800.934  

     f.1) Per deutes 3.800.934 3. D'altres ingressos de gestió ordinària 843.116

h) Diferències negatives de cavi 33.981 a) Reintegraments 112.040

b) D'altres ingressos de gestió 182.080

       b.1) Ingres. acc. i d'altres gestió cnt. 182.080

 c) D'altres interessos i ingressos assimil. 548.996

2. Transferències i subvencions 318.279        c.1) D'altres interessos 548.996

a)Transferències corrents 317.979  

b)Subvencions corrents 300  

 4. Transferències i subvencions 53.305.490

a) Transferències corrents 11.070.718

b) Subvencions corrents 32.194.642

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 5.429.928 c) Transferències de capital 7.644.927

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 4.185.418 d) Subvencions de capital 2.395.203

b) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.244.510  

6. Beneficis i ingressos extraordinaris 839.557

a) Beneficis procedents de l'immobilitzat 2.591

b) Ingressos i benefs. d'altres exers. 836.966

ESTALVI 6.982.451 ESTALVI NEGATIU -

Quadre 21 
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La conciliació entre el resultat pressupostari i l'economicopatrimonial, es mostra a 
continuació, en euros. 

 
 RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 6.982.451 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI  11.887.529 

 DIFERÈNCIA (4.905.078)

 CONCILIACIÓ 

  A)  FACTORS POSITIUS 26.250.014 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 22.070.800 

 Inversions 22.070.800 

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 4.179.214 

 Drets anul.lats per ajornaments i fraccionament 2002/2003 1.337.992 

 Periodificació de matrícules curs 2001/2002 2.004.256 

 Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors 836.966 

  B)  FACTORS NEGATIUS 31.155.092 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 18.474.542 

 Periodificació de matrícules curs 2001/2002 2.357.713 

 Operació de crèdit 14.873.552 

 Aplicació de drets ajornament curs 2001/2002 1.241.589 

 Operacions per devolució d'ingressos 1.688 

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 12.680.550 

 Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat 11.112.448 

 Pèrdua per modificació d'obligacions pressuposts tancats 1.230.850 

 Dotació prestacions socials 72.000 

 Dotació assegurança caució 100.385 

 Dotació insolvències 130.886 

 Diferència (-) tipus de canvi 33.981 

 DIFERÈNCIA  ( A - B ) (4.905.078)

Quadre 22 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre 23, 
que recull el nombre d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix s'hi indica el detall de la 
revisió realitzada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contractes i de licitació  
Euros 

Nombre 
d'expedients

 
Euros 

Nombre 
d'expedients 

     

Concurs 5.416.839 98,2% 3 60,0% 5.203.528 96,1% 1 33,3%

Proced. negociat 98.102 1,8% 2 40,0% 58.735 59,9% 1 50,0%OBRES 

Total 5.514.941 100,0% 5 100,0% 5.262.263 95,4% 2 40,0%
   

Concurs 90.152 6,1% 2 6,5% 0 0,0% 0 0,0%

Proced. negociat 1.155.821 78,4% 17 54,8% 516.150 44,7% 3 17,6%

D'altres 228.290 15,5% 12 38,7% 0 0,0% 0 0,0%
SUBMINISTRS. 

Total 1.474.263 100,0% 31 100,0% 516.150 35,0% 3 9,7%
   

Proced. negociat 321.419 100,0% 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
   ASSIST. TÉC. 

Total 321.419 100,0% 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
    

SERVEIS Proced. negociat 73.485 100,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

    

 Total 73.485 100,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
 

TOTAL GENERAL 7.384.108 100,0% 53 100,0% 5.778.413 78,3% 5 9,4%

Quadre 23 

 

4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 
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Tipus de contractes i licitació 
 

Expt. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

C.P. 1/02 Edificis de departaments 5.203.528OBRES 

P.N. 13/02 Remodelació d'equips d'energia elèctrica 58.735

Total 5.262.263

P.N. 20/02 Espectròmetre d'infrarrojos per 
transformada de Fourier altes prests. 

75.127

P.N. 38/02 Refredadores Campus de Sant Joan 125.311

SUBMINISTRS. 

P.N. 39/02 Sistema diagnòstic patològic 315.712

Total 516.150

Quadre 24 

 

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

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

En l'anàlisi realitzada no s'ha detectat cap incidència; tret que en els expedients 
examinats no consta l'informe fiscal. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el rector, de manera que s'hi compleixen les previsions dels Estatuts de 
la Universitat. Això no obstant, en algunes resolucions i contractes signa un vicerector, 
per delegació, tot citant la resolució del rector que el faculta per a firmar, malgrat que no 
s'hi indica que les resolucions de delegació hagen sigut objecte de publicació -tal i com 
resulta preceptiu segons el que s'estableix en l'article 12.3 de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha un que ha sigut objecte de concurs (1/02); per part 
nostra, estimem que el procediment elegit ha sigut el correcte. Els criteris de selecció 
admeten una puntuació de fins a 110 punts, dels quals en corresponen 50 al factor del 
preu. Sembla que aquest expedient, en un principi, estava dividit en dos lots, els 
corresponents a la construcció dels dos edificis de departaments objecte del contracte; 
però, atenent una proposta del Vicerectorat, i amb la finalitat d'evitar diferents solucions 
constructives, el contracte es va tramitar per mitjà d'una licitació conjunta. 

Els expedients restants han sigut objecte de procediment negociat sense publicitat. 
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El contracte d'obres 13/02 usa aquest procediment basant-se en l'article 141.g) de la 
LCAP, que en permet l'ús per raó de la quantia. Això no obstant, en la tramitació de 
l'expedient també s'addueixen motius d'urgència, que es justifiquen per la necessitat 
d'haver de tallar l'energia elèctrica; motiu pel qual el termini d'execució és de dos dies 
per a executar el projecte i d'altres dos per a executar les obres. A pesar d'això, i amb 
independència de la brevetat dels terminis d'execució, resulta exigu el termini de tres 
dies que es concedeix a les empreses invitades per a presentar ofertes. 

Els expedients de subministrament 20/02 i 39/02, referits a l'adquisició d'un 
espectròmetre d'infrarojos i d'un sistema de diagnòstic, respectivament, utilitzen el 
procediment negociat sense publicitat, en virtut de l'article 182.b) de la LCAP, que es 
refereix a productes que es fabriquen exclusivament per a fins d'experimentació, estudi 
o desenvolupament. En els expedients consta que l'objecte del contracte respon a 
aquestes característiques. En el 20/02 es recapten tres ofertes; però en el 39/02 -igual 
com també ocorre amb el 38/02-, no es constata l'existència de tres invitacions, sinó de 
tres "consultes" a d'altres tantes empreses; de manera que no hi ha constatació expressa 
de tals empreses, si més no de les que no resulten adjudicatàries. 

En l'esmentat procediment 38/02, relatiu a l'adquisició de dues refredadores per al 
sistema de climatització, es diu que es tramita com a negociat sense publicitat en virtut 
de l'article 182.d) de la LCAP, que admet aquest procediment quan hi ha una imperiosa 
urgència que resulte d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i que 
no siguen imputables a aquest. De la documentació es desprén que s'ha produït una 
perforació en uns evaporadors, i en el quadre annex al plec de condicions 
administratives es cita l'existència d'aqueixa emergència. Tanmateix, en un informe de 
28 de maig de 2002 del Servei de Contractació es menciona la tramitació d'emergència 
prevista en l'article 72 de la Llei de contractes; mentre que en un altre, datat el següent 
13 d'agost, es pronuncien pel procediment negociat. El cert és que s'hi afirma que hom 
ha efectuat tres consultes i que el plec de condicions tècniques estableix un termini de 
lliurament de tres setmanes, "atesa la urgència que necessita la posada en marxa de 
l'edifici" (que és el de departaments del Campus); però la resolució per mitjà de la qual 
s'ordena la realització del subministrament és anterior en més d'un mes a aquella en què 
s'efectua l'adjudicació, s'aproven els plecs de condicions i es disposa la despesa. I d'altra 
banda, la primera resolució es quasi un mes posterior a l'informe del Servei de 
Contractació en què es citaven raons d'emergència. Per tant, s'hi ha seguit una 
tramitació d'emergència en un cas on el que esqueia era instruir un procediment 
negociat sense publicitat, entenent a més que hi hagué temps suficient per a tramitar-lo. 

Seria aconsellable d'efectuar les publicacions -a més de o en comptes del BOE- en el 
DOGV, facultat atribuïda per l'article 78.1 de la LCAP. Ja hem assenyalat que en 
determinats procediments negociats sense publicitat no consta la petició de tres ofertes, 
que pareix ser substituïda per l'evacuació de consultes amb possibles subministradors. 

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. Però en cap dels 
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procediments negociats no consta que la mesa -ni cap dels seus membres- haja entaulat 
cap negociació amb els licitadors i que s'han admés de pla les ofertes d'aquests. 

La fase d'adjudicació s'efectua amb correcció, i existeix una proposta prèvia per part de 
la mesa de contractació, precedida -si era el cas- dels corresponents informes tècnics. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen amb caràcter 
general. S'observa que en els procediments negociats la documentació exigible als 
licitadors s'acredita una vegada efectuada l'adjudicació. Cal advertir que en l'expedient 
39/02 no es diposita la garantia provisional, quan la clàusula 5.3 del plec de condicions 
administratives l'exigeix, a causa de la quantia a què ascendeix el subministrament. 

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

4.1.5 Execució dels contractes 

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

No es poden fer objeccions en aquest apartat. Quan pertoca, també s'hi troba l'acta de 
recepció. 

En la revisió dels documents comptables relatius als expedients de contractació, hem 
observat: 

a) En algunes factures de contractes de subministraments no figura la data de 
registre d'entrada. 

b) S'ha complit el termini de pagament establit en el TRLCAP; amb l'excepció del 
retard produït, aproximadament d'un mes, en dues certificacions d'obres per un 
total de 158.125 euros i en dues factures de subministrament per un total de 
864.808 euros. 

4.1.6 Modificació dels contractes 

No hi ha hagut modificacions en cap dels contractes examinats. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients existeixen comprovants per mitjà dels quals es dedueix que no hi ha 
hagut incidències en relació a l'execució i liquidació. 
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4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d'investigació de l'exercici de 2002 s'eleva a 218, l'import dels quals 
és de 3.678.711 euros; n'hem revisats set, dos dels quals sense contraprestació 
econòmica. Els convenis revisats sense contraprestació econòmica suposen un total de 
233.073 euros, un 6,3% de l'import total. 

En el quadre 25 figuren, en euros, els expedients revisats. 

 
Expedient Detall Import 

ACUSUR1.02T Estudis bàsics sobre ecologia i conservació de la tortuga mora a 
la província d'Almeria 

 
62.174 

AYUNTAORI1.02T Qualitat i efectes derivats de les aigües del riu Segura en el 
terme municipal d'Oriola 

 
10.362 

GENZYME1.02D Estudi dels mecanismes de transducció de les neurones 
nociceptives i les seus modificacions 

 
117.556 

ROHM&HASS1.02T Efecte de 1-MCP sobre els paràmetres de qualitat de la pruna 
durant l'emmagatzematge 

 
16.411 

UNIVCAL1.02D Estructura de l'escorça auditiva primària 26.570 

Total (euros) 233.073 
 

Expedient Detall 

FUNDAJA10.02D Revisions oftalmològiques de primer nivell prevenció ceguesa Sense prestació 
econòmica 

FUNDAJA16.02X Acord-marc de col.laboració activitats en matèria cultural Sense prestació 
econòmica 

Quadre 25 

 

Cal assenyalar que els convenis examinats responen, per regla general, al patró dels 
convenis per a la realització de treballs de caràcter tècnic, científic o artístic. No obstant 
això, en el cas de FUNDAJA 16.02X es tracta d'un acord-marc de col.laboració que es 
subscriu per a ser desenvolupat per posteriors convenis específics; raó per la qual no 
existeixen contraprestacions de les parts. Tampoc no té contraprestació per a la 
Universitat l'altre contracte amb la denominació FUNDAJA, que es tracta d'una 
addenda d'una altre d'anterior. 
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4.2.2 anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

Conformement al que s'estableix en l'article 30.2 de la Normativa singular reguladora de 
la Universitat, els convenis examinats han sigut subscrits pel rector president; llevat de 
l'expedient UNIVCAL1.02D, en què no consta cap signatura, si no és en una addenda 
signada per un vicerector, sense que hi figure l'autorització prèvia del rector, tal i com 
exigeix el citat article 30.2. 

Tret del cas de GENZYME102D, en què existeix un informe de l'assessoria jurídica 
emés en una nota interna i sense signar, en els altres expedients no consta l'existència de 
cap informe jurídic; la qual cosa, malgrat no ser preceptiva, resultaria convenient. 

En el mateix text dels convenis analitzats, es deixa constatació de comptar amb 
l'aprovació de la Comissió Gestora de la Universitat i s'hi troba la documentació que 
acredita l'adopció dels corresponents acords de la dita Comissió. Cal destacar que en el 
conveni ACUSUR102T l'aprovació de la Comissió Gestora, el 24 de març de 2003, és 
posterior a la formalització de l’instrument contractual, que havia tingut lloc el 20 de 
setembre de 2002, i que en el FUNDAJA16.02X tal aprovació és de 19 de febrer de 
2003 i el conveni porta data de 20 de desembre de 2002. En tots dos casos s'indica que 
la Comissió Gestora procedeix a ratificar l'instrument contractual que ja ha sigut 
concertat. 

També figura en els expedients, quan escau, la preceptiva conformitat del departament 
encarregat de l'execució dels convenis i -en alguns casos- del Vicerectorat 
d'Investigació. A més a més, els responsables dels treballs de caràcter científic o tècnic 
solen formalitzar el mateix contracte, la qual cosa els implica en l'execució. 

Una vegada subscrits, els convenis s'inscriuen en el registre de convenis i contractes de 
la Universitat. 

4.2.2.2 Formalització dels convenis 

El contingut dels convenis s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 30.3 de la 
Normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat. En aquest sentit, els 
convenis examinats vénen a recollir els requisits exigits en l'esmentat precepte. 

Quant a la subscripció, i segons l'apartat 2 del mateix precepte, per part de la Universitat 
apareixen signats per un òrgan competent; tret del que hem assenyalat en l'expedient 
UNIVCAL102D. També en relació als contractistes s'observa que apareix acreditada la 
representació del sotasignat; llevat del cas de GENZYME102D i de 
ROHM&HAAS102T, en els quals no es reflecteix que compten amb poder bastant les 
persones que signen en nom de les empreses contractants. 
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4.2.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en les clàusules dels convenis i del que han manifestat 
funcionaris de la Universitat, es desprén que s'han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, segons la redacció donada pel 
reial decret 1.450/1989, norma que estimem que conserva la seua vigència, pel que fa a 
les quantitats percebudes durant 2002 per cada un dels professors que intervenen en els 
convenis examinats. 

4.2.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

En la Normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx, aprovada pel decret 137/1997, en concret en el ja citat article 30, no es contenen 
disposicions sobre el paper que ha de complir el responsable de la intervenció en els 
contractes d'investigació, i cal advertir que haurien de ser objecte de fiscalització 
interna, tenint en compte que són susceptibles de generar ingressos i despeses a la 
Universitat. 

Hem revisat una mostra dels convenis seleccionats i no hi hem detectat deficiències 
significatives en el reconeixement d'obligacions ni en la imputació dels ingressos 
comptabilitzats. 

Les despeses afectades a cada un dels convenis subscrits per la Universitat, les 
comptabilitzen en el capítol VI del pressupost de despeses, principalment en el concepte 
683, "Inversions en investigació científica i tècnica". 

Així mateix, els ingressos dels convenis subscrits, els comptabilitzen en el capítol VII, 
transferències de capital, tret d’un 6% que els comptabilitzen en el capítol III, en 
concepte de despeses generals de la Universitat. 

4.2.2.5 Liquidació dels convenis 

L'apartat 4 de l'esmentat article 30 estableix un sistema de distribució dels recursos 
procedents d'aquests convenis, de manera que se'n destina una part a la remuneració del 
professorat, una altra, al departament implicat, una altra, a l'escola o facultat, una altra, a 
incrementar el crèdit en els conceptes de despesa que la Universitat assigne a 
investigació i docència, i una altra, a sufragar els costs materials i personals que 
comporta la realització del treball. La correcta distribució d'aquests recursos es 
comprova per mitjà d'un document de l'O.T.R.I., al qual ens hem referit en l'apartat 
anterior; però cal assenyalar que constitueix una pràctica generalitzada el fet que aqueix 
repartiment figure expressat en el mateix text del conveni. 

Quant a l'execució de les accions objecte dels contractes, s'ha de dir que en cap dels 
examinats no hi ha dades que permeten saber si tals accions s'han dut a terme, ni si s'ha 
pagat la contraprestació, ni si hi ha hagut alguna mena d'incidència en aqueix sentit. 
Això no obstant, de les dates de subscripció i de la duració dels dits convenis, es 
desprén que en uns quants pot no haver-ne començat l'execució i que no hi haja cap 
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document ni acta de recepció. Hem de significar que l'expedient UNIVCAL és realment 
una esmena a un altre conveni anterior, el qual es prorroga per mitjà d'aquest darrer. 

5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau efectuar les que 
assenyalem a continuació. 

a) El pressupost ha de ser confeccionat de forma rigorosa, perquè es tracta d'un 
document de planificació que exigeix que les dotacions dels ingressos i de les 
despeses recullen les previsions de les obligacions que, com a màxim, hom 
preveu realitzar en l'exercici, així com dels ingressos que hom espera obtenir 
durant l'exercici pressupostari. La Universitat ha d'analitzar les causes de les 
desviacions reiterades en l'execució dels seus pressuposts i adoptar les mesures 
necessàries per a corregir-les. 

b) La Universitat ha de canviar el sistema relatiu als avançaments en els convenis 
d'investigació (vegeu l’apartat 3.1.4.2). 
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