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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). 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2002 

- 78 - 

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 

 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2002 

- 82 - 

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: 

 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 2002 

- 96 - 

 
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. 
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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. 

 

 




