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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 

0

80.000.000

160.000.000

240.000.000

320.000.000

400.000.000

480.000.000

Des
pe

se
s d

e p
ers

on
al

Des
pe

se
s d

e f
un

cio
na

men
t

Des
pe

se
s f

ina
nc

ere
s 

Tran
sfe

rèn
cie

s c
orr

en
ts

Inv
ers

ion
s r

ea
ls

Pas
siu

s f
ina

nc
ers

E
ur

os

Crèdits definitius Obligacions reconegudes Pagaments líquids



Universitats de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2002 

- 24 - 

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. 

 




