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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 2003. També s'hi detalla la legislació que, fonamentalment, s'ha pres en 
consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles normes que afecten de forma 
singular a cada 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 

Aquesta fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb el Tribunal de Comptes i la resta 
dels òrgans de control extern, com a conseqüència de l'acord de 21 de desembre de 2001 
de la Comissió Mixta Senat-Congrés, que va instar el Tribunal de Comptes a fer una 
fiscalització de l'organització, de l'activitat financera i de la gestió del conjunt de les 
universitats públiques. 

Per a dur a terme aquesta fiscalització es va constituir, el 15 de setembre de 2003, una 
comissió tècnica integrada per representants dels òrgans de control extern autonòmics i 
el Tribunal de Comptes, que, el 25 de maig de 2004, va elaborar una proposta de 
programes de treball a la qual s'ha ajustat fonamentalment aquesta fiscalització, Les 
àrees i subàrees en què hem estructurat la fiscalització són les següents: 

Àrea A: Organització 
A1 Organització interna 

A2 Ens dependents de la Universitat 

A3 Coordinació i cooperació interuniversitària 

Àrea B: Economicofinancera 
B1 Pressuposts i comptabilitat 

B2 Despeses (capítols II i VI) (*) 

B3 Endeutament 

B4 Ingressos 

B5 Tresoreria 

B6 Operacions extrapressupostàries 
(*) Revisió limitada 
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Àrea C: Personal, docència i investigació 
C1 Personal 

C2 Gestió de la investigació 

C3 Activitat docent 

C4 Informàtica 

1.2.1 Abast de la revisió financera 

Els comptes anuals de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, la Universitat), estan 
formats a data 31 de desembre de 2003 per: el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests 
comptes, que s'adjunten íntegres com a annex juntament amb l'informe d'auditoria emés 
per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, IGGV), foren 
aprovats pel Consell Social en data 26 d'abril de 2004 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2004, 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. 

No obstant això, no han sigut retuts a la Sindicatura de Comptes els comptes de les 
fundacions i d'altres persones jurídiques, on la Universitat té participació majoritària en 
la dotació fundacional o el capital social, per la qual cosa la Universitat ha incomplit 
l'article 84 de la LOU. Les entitats amb participació majoritària les relacionem tot 
seguit: 

 
Ens Forma jurídica % Participació 

Fundació General de la Universitat Fundació 100,0% 

Rel. Internacionals UA S.A. 100,0% 

Taller d'imatge de la UA S.A. 100,0% 

Quadre 1 

En l'apartat 3 d'aquest informe indiquem diverses observacions referides a la 
presentació dels comptes anuals. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2, hem revisat el compliment per part de la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2003, 
d'acord amb la normativa que es detalla en la introducció del volum VII, que recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la 
revisió hem tingut en compte les següents normes, que són aplicables específicament a 
la Universitat d'Alacant: 
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- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

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

- Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre el "Règim i 
retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les 
universitat públiques valencianes". 

Aquest informe recull exclusivament la informació global subministrada per la 
Universitat relativa a la contractació que, d'altra banda, no ha sigut objecte de 
fiscalització. 

1.2.3 Abast de la revisió sobre l'organització i la docència 

En aquest informe hem recollit la informació sobre l'organització i la docència facilitada 
per les universitats segons els objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1.1 i 
d'acord amb els programes aprovats en col·laboració amb els altres Òrgans de Control 
Extern de l'Estat Espanyol que esmentem en l'apartat 1.2. 

Cal assenyalar les següents limitacions a l'abast de la fiscalització: 

a) En la classificació funcional de les despeses sols apareix la dels ensenyaments 
universitaris. 

b) La Universitat no ha facilitat ni el nombre ni el cost de PDI i PAS amb dedicació 
exclusiva a la gestió (vegeu l'apartat 4.4.1). 

c) No ens han facilitat les dades sobre els projectes d'investigació que es detallen 
en l'apartat 5.1.4. 

d) La Universitat no pot obtenir la informació per branques d'ensenyament i cicles 
referent a places de nou ingrés, nombre de crèdits impartits, període mitjà 
d'abandonaments, així com d'altres dades referents a alumnes i titulacions. 
(vegeu l'apartat 5.2.1.4). 

Per últim, cal dir que les dades que figuren en els quadres dels apartats 4 i 5 de 
l'informe, recullen la informació facilitada per la Universitat i rebuda en aquesta 
Sindicatura de Comptes fins el dia 15 de desembre de 2004, que sols ha sigut 
contrastada amb les dades que figuren en els comptes anuals i d'acord amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.2. 
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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) Els comptes anuals no recullen tota la informació exigida en el Pla General de 
Comptabilitat Pública (PGC) de la Generalitat Valenciana, aprovat per l'ordre de 
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de 16 de juliol de 2001, que han 
d'aplicar les universitats públiques valencianes, d'acord amb la resolució de 30 
de novembre de 2001 de la IGGV. (Vegeu l'apartat 3.1). 

b) La Universitat no ha retut a la Sindicatura de Comptes els comptes de les 
fundacions i d'altres persones jurídiques, on la Universitat té participació 
majoritària en la dotació fundacional o el capital social, per la qual cosa ha 
incomplit l'article 84 de la LOU. (Vegeu l'apartat 3.1). 

c) S'han realitzat modificacions sense el corresponent finançament. (Vegeu 
l'apartat 3.2.2). 

d) La Universitat no reflecteix en el seu resultat pressupostari les desviacions 
positives i negatives de finançament; en el romanent de tresoreria no distingeix 
entre afectat i no afectat. (Vegeu l'apartat 3.2.3). 

e) La Universitat ha realitzat una periodificació parcial dels ingressos per 
matrícules i no ha comptabilitzat el seu ajornament. Açò implica que els drets 
reconeguts nets estan infravalorats en 139.598 euros, els deutors per ajornament 
i fraccionament en 6.615.148 euros, els creditors per ingressos anticipats en 
5.066.059 euros i els ingressos de l'exercici en 1.688.687 euros. (Vegeu l'apartat 
3.4.1). 

f) S'han reconegut drets en el capítol VII del pressupost d'ingressos per un import 
de 331.478 euros, en concepte de transferències de capital de la Generalitat 
Valenciana sense ajustar-se als principis comptables públics.  

 Així mateix, en l'article 70 "Subvencions de capital de l'Administració de 
l'Estat", s'han reconegut inadequadament drets per import de 861.770 euros, que 
per la seua naturalesa no haurien d'haver sigut reconeguts. En aquest mateix 
article s'han reconegut i recaptat drets per un import d'1.259.969 euros 
corresponents al cobrament de fons FEDER per "equipament científic" que ja 
havien sigut reconeguts en 2001 i, per tant, haurien d'haver-se aplicat a 
pressuposts tancats. (Vegeu l'apartat 3.4.3). 

g) La comptabilitat relativa a una pòlissa de crèdit, no s'ha ajustat als principis 
comptables públics, ja que no s'ha computat en el capítol IX de despeses, 
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"Passius financers", la variació neta d'aqueixa pòlissa per un import 
d'11.078.750 euros. Aquest fet no afecta el resultat pressupostari. (Vegeu 
l'apartat 3.8). 

A més a més, tot seguit indiquem d'altres aspectes d'interés observats en el transcurs de 
la fiscalització efectuada: 

- El grau d'execució del pressupost de despeses és d'un 80,1% i el grau de 
compliment del 97,1%. (vegeu l'apartat 3.3). 

-  El grau d'execució del pressupost d'ingressos va arribar al 94,8%, mentre que el 
de compliment es xifra en un 92,3%. (Vegeu l'apartat 3.4). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) El Consell Social va aprovar tres suplements de crèdit i un crèdit extraordinari 
quan ja havia finalitzat l'exercici. (Vegeu l'apartat 3.2.2). 

b) La Universitat ha concedit dos avals al Taller d'Imatge, S.A. per un import total 
de 510.860 euros, i dos préstecs a la Societat de Relacions Internacionals i Taller 
d'Imatge, S.A. per 536.422 euros i 180.304 euros respectivament, sense que 
conste l'autorització de la Generalitat Valenciana, incomplint així el que 
estableix l'article 81 de la LOU. (Vegeu l'apartat 3.8) 

c) No s'ha publicat en el DOGV l'aprovació del pressupost, quan per tractar-se 
d'una disposició de caràcter general hauria d'haver-se acomplit aquest requisit. 
(Vegeu l'apartat 3.2.1). 

d) La Universitat no compta amb una relació de llocs de treball actualitzada a 31 de 
desembre de 2003. No obstant això, està elaborant-ne l'actualització durant 2004 
tant per a PDI (aprovada el 26 de juliol de 2004 pel Consell de Govern) com per 
a PAS (aprovada  el 2 de juliol de 2004 pel Consell Social). (Vegeu l'apartat 
4.4.2.4). 

e) Cal tenir en compte les observacions referents al compliment del conveni 
d'estabilitat pressupostària i als convenis d'investigació. (Vegeu els apartats 3.8.1 
i 5.1.5). 

2.3 Revisió de l'organització i de la gestió investigadora i docent 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.3, s'han posat de 
manifest els següents aspectes significatius referents a l'organització i la gestió 
investigadora i docent. 
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2.3.1 Organització 

a) L'estructura de la Universitat es concentra en un sol campus, cosa que evita 
problemes de dispersió geogràfica. (Vegeu l'apartat 4.1). 

b) L'existència dels principals òrgans de govern i representació, així com l'exercici 
de les seues funcions s'analitzen en l'apartat 4.2. 

c) La Universitat no compta amb un òrgan de control intern que realitze les 
funcions de fiscalització. (Vegeu l'apartat 4.3.2). 

d) Durant el període 2000 a 2003 l'increment del nombre de personal docent i 
investigador adscrit a la Universitat ha sigut del 18,4% i el del cost de personal 
del 37,9%. L'increment en el mateix  període per al personal de l'administració i 
serveis ha sigut del 27,8% i el relatiu al cost del 48,7%. (Vegeu l'apartat 4.4.1). 

e) La planificació i els objectius en matèria de personal es reflecteix en la proposta 
d'actualització administrativa per al PAS i en el pla d'estabilitat i promoció del 
professorat per al PDI. (Vegeu l'apartat 4.4.2.1). 

f) Segons les ratio facilitades per la Universitat, l'edat mitjana del PDI és de 42 
anys, i un 1,1% del total de PDI és major de 65 anys. (Vegeu l'apartat 4.4.2). 

2.3.2 Gestió investigadora i docent 

a) La Universitat no compta amb un pla estratègic, però ha desenvolupat unes 
línies d'actuació (Vegeu l'apartat 5.1.1). 

b) Segons la informació facilitada, la Universitat compta amb 128 grups 
d'investigació i 9 instituts universitaris. El nombre de sexennis reconeguts era de 
382. (Vegeu l'apartat 5.1.2). 

c) No se'ns ha facilitat tota l'estructura de suport a la investigació, ni tampoc el 
nombre de projectes vius d'investigació ni la informació que se'n relaciona. 
(Vegeu els apartats 5.1.3 i 5.1.4). 

d) El nombre de patents a favor de la Universitat és de 61. (Vegeu l'apartat 5.1.4). 

e) La Universitat realitza diverses polítiques de captació d'alumnes. (Vegeu 
l'apartat 5.2.1). 

f) En el curs 2003/2004, el nombre d'alumnes matriculats era de 28.978, tal com 
indiquem en l'apartat 5.2.1.4, en el qual també mostrem d'altres dades referents a 
aspectes relacionats amb la gestió docent. 

g) La Universitat compta amb diversos sistemes d'avaluació de la qualitat docent i 
d'inserció d'alumnes. (Vegeu els apartats 5.2.2 i 5.2.4). 
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h) El cost total de la Universitat per docència va pujar a 164.190.633 euros en el 
2003, i el cost per alumne i any per al curs 2002/2003, ha sigut de 5.666 euros. 
(Vegeu l'apartat 5.2.3). 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS. 

3.1 Rendicions de comptes 

Els comptes anuals retuts en aquesta Sindicatura per la IGGV, no recullen tota la 
informació exigida pel PGCP, aprovat el 16 de juliol de 2001 per la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, al qual s'han d'acollir les universitats de la Generalitat 
Valenciana, d'acord amb la resolució del 30 de novembre de 2001 de la IGGV. 

Així, la memòria no inclou: 

- El quadre de finançament 

- Els romanents de crèdit (formalitzats parcialment) 

- L'execució de la inversió 

-  La contractació administrativa 

- La Informació sobre el personal de la Universitat 

- La informació sobre l'immobilitzat 

- La conciliació del resultat pressupostari amb el resultat economicopatrimonial 

3.2 Estat de la liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost per a l'exercici de 2003 ha sigut aprovada pel Consell 
Social de la Universitat juntament amb els comptes anuals, el 26 d'abril de 2004, i es va 
trametre a la Conselleria de Cultura i Educació de 28 d'abril de 2004. 

3.2.1 Pressupost inicial 

El pressupost per a 2003, que va ser de 138.250.187 euros, va ser aprovat pel Consell 
Social de la Universitat en data 5 de febrer de 2003, sense que haja sigut publicat en el 
DOGV, tal com estableix l'article 52.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, que és una disposició general. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 21 - 

 
Pressupost inicial Variació pressupost  Capítols 

2003 2002 02/03 

III Taxes i d'altres ingressos 18.871.780 20.003.953 (1.132.173) (5,7%)

IV Transferències corrents 100.903.295 86.354.251 14.549.044 16,8%

V Ingressos patrimonials 751.265 721.215 30.050 4,2%

VII Transferències de capital 10.752.107 9.934.730 817.377 8,2%

VIII Actius financers 0 30.056.733 (30.056.733) 

IX Passius financers 6.971.740 14.116.654 (7.144.914) (50,6%)

Total ingressos 138.250.187 161.187.536 161.187.536 (14,2%)

I Despeses de personal 76.185.454 69.011.509 7.173.945 10,4%

II Despeses de funcionament 22.912.830 21.222.665 1.690.165 8,0%

III Despeses financeres 6.223.698 5.900.224 323.474 5,5%

IV Transferències corrents 324.546 324.546 0 0,0%

VI Inversions reals 31.269.918 62.552.928 (31.283.010) (50,0%)

VII Transferències de capital 1.033.741 1.935.259 (901.518) (46,6%)

VIII Actius financers 300.000 240.405 59.595 24,8% 

Total despeses 138.250.187 161.187.536 (22.937.349) (14,2%)

Quadre 2 

Com observem en el quadre 2, el pressupost per a 2003 va disminuir un 14,2% en 
relació amb l'exercici anterior en passar de 161.187.536 euros a 138.250.187 euros, si 
bé ha de tenir-se en compte l'increment del 48,3% del pressupost definitiu respecte a 
l'inicial. 

De l'estat d'ingressos destaquen les disminucions dels capítols III, "Taxes i d'altres 
ingressos" i IX, "Passius financers", la primera produïda per una disminució prevista del 
nombre d'alumnes, no compensada per l'increment  en la quantia de les taxes i la segona 
relacionada amb la disminució del capítol VI de despeses, "Inversions reals". 

No obstant això, cal tenir en compte l'increment del capítol IX en el pressupost definitiu 
per la falta de previsió en el pressupost inicial de la recepció del préstec BEI i 
amortització de part de la pòlissa de crèdit del Banc de Crèdit Local. (Vegeu l'apartat 
3.8). 

En l'estat de despeses destaquen les disminucions dels capítols VI "Inversions reals" i 
VII, "Transferències de capital". La dotació de les inversions reals obeeix, 
principalment, a l'aprovació del pla d'inversions per part de la Generalitat Valenciana 
que en aquest exercici és menor que en l'exercici passat. Quant a les "Transferències de 
capital", la disminució és perquè en l'exercici 2003 es pressuposta una quantitat menor 
de transferència de capital a la Societat de Relacions Internacionals. 
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D'altra banda, el capítol I, "Despeses de personal", s'incrementa un 10,4% en relació 
amb l'exercici anterior sense que en la memòria del pressupost es recullen degudament 
quantificats els motius d'aquest augment. 

3.2.2 Modificacions pressupostàries 

Com observem en el quadre 3, en euros, el pressupost definitiu per a 2003 va 
experimentar un creixement d'un 48,3% en relació amb el pressupost inicial, com a 
conseqüència de les modificacions pressupostàries, que van puja a 66.802.598 euros. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 18.871.780 2.988.523 21.860.303 15,8%

IV Transferències corrents 100.903.295 0 100.903.295 0,0%

V Ingressos patrimonials 751.265 51 751.316 0,0%

VII Transferències de capital 10.752.107 2.647.458 13.399.565 24,6%

VIII Actius financers 0 31.749.633 31.749.633 -

IX Passius financers 6.971.740 29.416.933 36.388.673 421,9%

Total ingressos 138.250.187 66.802.598 205.052.785 48,3%

I Despeses de personal 76.185.454 0 76.185.454 0,0%

II Despeses de funcionament 22.912.830 254.819 23.167.649 1,1%

III Despeses financeres 6.223.698 0 6.223.698 0,0%

IV Transferències corrents 324.546 0 324.546 0,0%

VI Inversions reals 31.269.918 43.275.904 74.545.822 138,4%

VII Transferències de capital 1.033.741 3.100.909 4.134.650 300,0%

VIII Actius financers 300.000 170.966 470.966 57,0%

IX Despeses de personal 0 20.000.000 20.000.000 -

Total despeses 138.250.187 66.802.598 205.052.785 48,3%

Quadre 3 

En el quadre 4 es recull, en euros, el resum de les modificacions realitzades en l'exercici 
de 2003 per nombre d'expedients i import. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 23 - 

 
Tipus Nombre 

d'expedients Import 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 8 38.101.893 

Ampliacions de crèdit   

Transferències de crèdit 4 4.131.232 

Crèdits generats per ingressos   

Incorporacions romanents de crèdit 1 28.700.705 

D'altres modificacions   

Total 13 70.933.830 

Quadre 4 

El quadre 5 mostra les distintes fonts de finançament que s'han utilitzat per a cada tipus 
de modificació pressupostària. 

 

Recursos 

Crèdits 
extraordinaris. 

i suplements 
de crèdit 

Ampliacions 
de crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Incorpora-
cions 

romanents 
de crèdit 

Total 

ROMANENT DE TRESORERIA 3.048.928  28.700.705 31.749.633 

PER RECURSOS     

- Propis 3.173.833    3.173.833 

- D'altres aportacions públiques 6.101.063    6.101.063 

- Aportacions privades 455.021    455.021 

- Endeutament 29.416.933    29.416.933 

D'ALTRES FONTS     

- Baixes per anul·lació (4.093.885)    (4.093.885)

TOTAL 38.101.893  28.700.705 66.802.598 

Quadre 5 

Hem revisat els 13 expedients de modificació de crèdit que, com podem observar en el 
quadre 4, impliquen el 100% de les modificacions realitzades durant l'exercici i de la 
dita revisió destaca el següent: 

- S'han realitzat tres suplement de crèdit (expedients 10, 11 i 12) i un crèdit 
extraordinari (expedient 9) sense l'aprovació per part del Consell Social en 
l'exercici, aspecte que incompleix les bases d'execució del pressupost de la 
Universitat de 2003. 

- Les modificacions 1 i 2 es financien amb el romanent de tresoreria de l'exercici 
de 2002, per un import de 31.749.633 euros, quan el romanent de tresoreria 
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obtingut en la liquidació del pressupost de l'exercici de 2002 pujava a 
29.218.594 euros. Aquesta quantitat incloïa també drets que no podien 
considerar-se com a tal, com comentem en l'apartat 3.5 d'aquest informe. 

3.2.3 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Com mostrem en el quadre 6, el saldo pressupostari de l'exercici de 2003 va pujar a 
81.558 euros. 

 
Concepte Drets 

reconeguts  
Obligacions 
reconegudes Import 

Operacions no financeres 135.350.941  143.719.668  (8.368.727) 

Operacions amb actius financers 470.965  (470.965) 

Operacions comercials   

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  135.350.941 144.190.633 (8.839.692)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 28.921.250 20.000.000 8.921.250

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  81.558

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria   

Desviacions de finançament positives   

Desviacions de finançament negatives   

Superàvit de finançament de l'exercici   81.558

Quadre 6 

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, de manera que, realment els comptes anuals no reflecteixen el dèficit 
o superàvit de finançament de l'exercici. 

El romanent de tresoreria total va pujar a 27.229.116 euros, com mostra el quadre 7. 
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Concepte Imports 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT   16.800.271 

del pressupost corrent 12.636.599  

de pressuposts tancats 1.895.928  

d'operacions no pressupostàries 2.267.744  

d'operacions comercials   

de cobrament dubtós   

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   10.407.372 

del pressupost corrent 4.747.676  

de pressuposts tancats   

d'operacions no pressupostàries 5.659.696  

d'operacions comercials   

pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   

FONS LÍQUIDS  20.836.218 

I. Romanent de tresoreria afectat   

II. Romanent de tresoreria no afectat   

III. Romanent de tresoreria total  27.229.117 

Quadre 7 

De l'estat del romanent de tresoreria que forma part dels comptes retuts per la 
Universitat, destaquem el següent: 

- No té en compte els cobraments pendents d'aplicació que en l'exercici 2003 van 
pujar a 312.816 euros. Tampoc no es consideren els drets de cobrament dubtós. 

- No distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat. 

3.3 Execució de l'estat de despeses 

Com mostrem en el quadre 8, en euros, les obligacions reconegudes de l'exercici van 
pujar a 164.190.633 euros, sent el grau d'execució del 80,1%, mentre que els pagaments 
es van xifrar en 159.442.957 euros, cosa que representa un grau de compliment del 
97,1%. 
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    Crèdits  Obligacions Pagaments Obligacions Grau  Grau de 

DESPESES definitius reconegudes líquids pen. pagam. d'execució compliment 

I Despeses de personal 76.185.454 74.802.718 74.140.340 662.378 98,2% 99,1%

II Despeses de funcionament 23.167.649 23.167.649 23.149.323 18.326 100,0% 99,9%

III Despeses financeres 6.223.698 6.169.126 6.169.126 0 99,1% 100,0%

IV Transferències corrents 324.546 300.405 300.405 0 92,6% 100,0%

VI Inversions reals 74.545.822 35.145.121 31.078.149 4.066.972 47,1% 88,4%

VII Transferències de capital 4.134.650 4.134.649 4.134.649 0 100,0% 100,0%

VIII Actius financers 470.966 470.965 470.965 0 100,0% 100,0%

IX Passius financers 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 100,0% 100,0%

  TOTAL 205.052.785 164.190.633 159.442.957 4.747.676 80,1% 97,1%

Quadre 8 
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Del total de les obligacions reconegudes en l'exercici, les operacions corrents van pujar 
a 104.439.898 euros -el 63,6%-, les de capital representen el 23,9% i les financeres el 
2,5% del total executat. 
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Crèdits pressupostaris Obligacions Obligacions 

Capítols 
Inicials Modificacions Finals reconegudes Pagaments pend.pagam.

1- Despeses de personal 76.185.454  76.185.454 74.802.718 74.140.340 662.378

2- Despeses corrents en béns i serveis 22.912.830 254.819 23.167.649 23.167.649 23.149.323 18.326

3- Despeses financeres 6.223.698 - 6.223.698 6.169.126 6.169.126 -

4- Transferències corrents 324.546 - 324.546 300.405 300.405 -

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 105.646.528 254.819 105.901.347 104.439.898 103.759.194 680.704

6- Inversions reals 31.269.918 43.275.904 74.545.822 35.145.121 31.078.149 4.066.972

7- Transferències de capital 1.033.741 3.100.909 4.134.650 4.134.649 4.134.649 -

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 32.303.659 46.376.813 78.680.472 39.279.770 35.212.798 4.066.972

8- Actius financers 300.000 170.966 470.966 470.965 470.965 -

9- Passius financers - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 -

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 300.000 20.170.966 20.470.966 20.470.965 20.470.965 -

TOTAL  138.250.187 66.802.598 205.052.785 164.190.633 159.442.957 4.747.676  

Quadre 9 

En el quadre següent detallem les obligacions reconegudes en l'exercici de 2003 i la 
seua evolució des de l'exercici de 2000: 

 
Capítols Exercici 2003 Exercici 2002 Exercici 2001 Exercici 2000

1- Despeses de personal 74.802.718 66.301.321 58.882.196 52.895.075
2- Despeses corrents en béns i serveis 23.167.649 22.143.397 20.596.451 18.775.618
3- Despeses financeres 6.169.126 6.118.059 5.785.270 5.595.423
4- Transferències corrents 300.405 360.576 300.506 300.506
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 104.439.898 94.923.353 85.564.423 77.566.622
6- Inversions reals 35.145.121 28.535.450 26.257.149 24.389.071
7- Transferències de capital 4.134.649 1.935.259 613.032 613.032
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 39.279.770 30.470.709 26.870.181 25.002.103
8- Actius financers 470.965 240.405 540.911 -
9- Passius financers 20.000.000 - - -
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 20.470.965 240.405 540.911 -

TOTAL  164.190.633 125.634.467 112.975.515 102.568.725 

Quadre 10 

3.3.1 Despeses de personal 

En el quadre 11, mostrem l'estat d'execució del capítol I, "Despeses de personal", en 
euros i per articles: 
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Article Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagament 
líquids  

Pendent  
pagament 

12 Funcionaris 50.865.388 50.616.862 50.616.862 0 

13 Laborals 530.861 530.861 530.861 0 

14 D'altre personal cont. reg. adm. 15.089.225 15.089.225 15.089.225 0 

16 Despeses socials de personal 9.699.980 8.565.770 7.903.392 662.378 

Total 76.185.454 74.802.718 74.140.340 662.378 

Quadre 11 

Segons la informació facilitada per la Universitat, el cost de personal imputat al capítol 
VI, "Inversions reals", corresponent a les retribucions pagades en concepte de 
col·laboració amb els convenis i contractes d'investigació de la Universitat va pujar a 
4.701.428 euros. 

Hem analitzat deu nòmines de personal, cinc de PDI i cinc de PAS. De la revisió 
efectuada hem obtingut les conclusions següents: 

- En el cas analitzat de contractació laboral fixa i en els de contractació temporal, 
no consten en l'expedient les actuacions prèvies a la contractació ni indicis que 
s'hi haja complit amb els principis de publicitat i concurrència. 

- S'ha acordat l'abonament de dos mesos de retribucions i una indemnització de 
2.850 euros, originat per l'estimació d'una reclamació prèvia a la via laboral per 
una contractació continuada. 

- Els conceptes i imports retributius s'ajusten al que estipula la Llei 52/2002, de 
Pressuposts Generals de l'Estat per a 2003, en tots els casos, tret d'un contracte 
administratiu de col·laboració temporal, en el qual el sou base aplicat en la 
nòmina de novembre de 2003, és un 30% superior a l'estipulat en el seu 
contracte, la data d'inici del qual és el 19 de desembre de 2001. 

- No figura en cap expedient la declaració de l'interessat sobre la seua situació 
familiar a efectes de la retenció del IRPF. 

- La correcció dels percentatges de retenció del IRPF no ha pogut ser determinada 
a causa del que hem indicat en el punt anterior. No obstant això, indiquem que 
en quatre expedients existeixen discrepàncies rellevants entre el percentatge que 
s'aplica a la nòmina de novembre i el que es desprén de les dades que apareixen 
en els models 190 de retencions i ingressos a compte del IRPF de 2003. 

3.3.2 Despeses d'inversió 

El capítol VI, "Inversions reals", és el segon en importància en el pressupost de 
despeses de la Universitat. Les previsions definitives van pujar a 74.545.822 euros. 
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Tanmateix, tan sols es van reconèixer obligacions per 35.145.121 euros, cosa que 
comporta un grau d'execució del 47,1%. Els pagaments líquids han pujat a 31.078.149 
euros i el grau de compliment del 88,4%. El baix grau d'execució s'explica, segons la 
Universitat, pel retard en aprovar els estudis i projectes que antecedeixen a l'execució 
pròpiament dita de les obres relacionades amb els plans d'inversió. 

Quadre 12 

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

La composició i evolució de les obligacions reconegudes d'aquest article 62, es mostra, 
en euros, en el quadre següent. 

 

Concepte 2003 2002 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 8.352.820 4.722.945 3.629.875 76,9% 

Inversió pròpia 265.039 252.421 12.618 5,0% 

Infraestructura docent 451.018 1.082.781 (631.763) (58,3%)

Total 9.068.877 6.058.147 3.010.730 49,7%

Quadre 13 

El concepte "Construcció i equips centres", correspon a l'execució de les inversions 
relacionades amb el segon pla d'inversions. 

3.3.3 Informació sobre contractació 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat els quadres 14 
i 15 que apleguen, en euros, el nombre d'expedients de contractació vigents durant 
l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. 

Articles 
Previsions 
definitives 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments

líquids 
Obligac. 
pendents.  

Grau 
execució

Grau 
complim.

60 Investigació 50.969.797 26.076.244 24.802.501 1.273.743 51,2% 95,1%

62 Inversions associades al funcion. 23.576.025 9.068.877 6.275.648 2.793.229 38,5% 69,2%

TOTAL CAPÍTOL VI 74.545.822 35.145.121 31.078.149 4.066.972 47,1% 88,4%
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Tipus de contracte Nombre Import  

Obres 32 1.190.555.799 

Subministraments 121 249.583.745 

Gestió de serveis públics 0 0 

Consultoria, assistència i serveis (*) 55 8.594.598 

Total 208 1.448.734.142 

(*) En "Consultoria, assistència i serveis" s'inclouen 3.000 euros de 13 contractes 
administratius especials. 

Quadre 14 

 
CONCURS SUBHASTA NEGOCIADA TOTAL  

Proced./ Formes Nom. Import Nom. Import Nom. Import NOM. IMPORT 

OBERT 99 1.263.055.123    99 1.263.055.123

RESTRINGIT    0 0

NEGOCIAT     109 185.679.019 109 185.679.019

TOTAL 99 1.263.055.123 0 0 109 185.679.019 208 1.448.734.142

Quadre 15 

Quant als contractes de serveis, el quadre següent mostra la seua classificació així com 
l'import en euros de les despeses o els ingressos que generen. 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

SERVEI Gestió 
directa 

Gestió 
indirecta 

Despeses Ingressos 

Neteja (1)  3.923.273  
Seguretat “  1.538.384  
Allotjament “   
Restauració “  407.456  
Reprografia “  359.754  
Publicitat “   
Informàtica “  450.230  
Jardineria “  530.602  
Manteniment edificis “  2.080.896  
Transport “   
Instal·lacions esportives “  71.376  
Idiomes    
D'altres        

(1) Per la pròpia Universitat 

Quadre 16 
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3.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos puja a 205.052.785 euros i els drets reconeguts 
s'eleven a 164.272.191 euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos és del 
94,8%, mentre que el de compliment es xifra en un 92,3%. 

 

INGRESSOS 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pen. 
cobrament

Grau 
d'execució 

Grau de 
compliment 

III Taxes i d'altres ingressos 21.860.303 23.163.584 22.512.923 650.661 106,0% 97,2%

IV Transferències corrents 100.903.295 98.142.197 87.562.324 10.579.873 97,3% 89,2%

V Ingressos patrimonials 751.316 645.595 633.284 12.311 85,9% 98,1%

VII Transferències de capital 13.399.565 13.399.565 12.005.811 1.393.754 100,0% 89,6%

IX Passius financers 36.388.673 28.921.250 28.921.250 0 79,5% 100,0%

EXERCICI CORRENT  173.303.152 164.272.191 151.635.592 12.636.599 94,8% 92,3%

Romanent de tresoreria 31.749.633      

TOTAL 205.052.785      

Quadre 17 
 

 

En els quadres 18 al 21 mostrem, en euros, les fonts de finançament de la Universitat en 
els exercicis de 2000 a 2003. Cal indicar que hi hem reflectit els imports a què fa 
referència cada un dels epígrafs, ja que els articles que usa la Universitat, en alguns 
casos no coincideixen amb els especificats en el quadre, la classificació dels quals 
obeeix als criteris marcats en els programes fixats per la Comissió dels Òrgans de 
Control Extern. 
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FONTS DE FINANÇAMENT (Estructura) 2000 

 € € € %FP %FF 
3. TAXES I PREUS PÚBLICS 25.598.119     63,9% 18,9%
31. PREUS PÚBLICS   23.468.769   58,5% 17,3%

Matrícules ordinàries   (1) 22.663.032 56,5% 16,7%
Matrícules extraordinàries   (2) 365.999 0,9% 0,3%

D'altres ingressos   (3) 439.738 1,1% 0,3%
32. PRESTACIÓ DE SERVEIS   1.688.281   4,2% 1,2%

Contractes i convenis     1.688.281 4,2% 1,2%
Residències     0 0,0% 0,0%

D'altres ingressos     0 0,0% 0,0%
33. VENDES DE BÉNS      0,0% 0,0%
34. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   441.069   1,1% 0,3%
       
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 950.105     2,3% 0,7%
52. INTERESSOS DE DIPÒSITS   731.400   1,8% 0,5%
55. PRODUCTS. CONCESSIONS ADMINT.   218.705   0,5% 0,2%
53. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL   0   0,0% 0,0%
       
6. ALIENACIÓ  INVERS. REALS      0,0% 0,0%
       
8. ACTIUS FINANCERS 13.551.962     33,8% 10,0%
87. ROMANENTS DE TRESORERIA   13.551.962   33,8% 10,0%
83. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%

PR
Ò

PIE
S 

TOTAL (FP) 40.100.186 100,0% 29,6%
 € € € %FA %FF 
4. TRANSF. CORRENTS 68.870.036     72,1% 51,0%
45. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   68.868.731   72,1% 51,0%
40. .....RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   1.305   0,0% 0,0%
       
7. TRANSF. DE CAPITAL 26.594.119     27,9% 19,6%
75. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   21.566.402   22,6% 16,0%
70. .....RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   5.027.717   5,3% 3,7%
       
9. PASSIUS FINANCERS 0     0,0% 0,0%
91. PRÉSTECS I CTES. REBUTS   0   0,0% 0,0%

A C/T      0,0% 0,0%
A L/T      0,0% 0,0%

90. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%
TOTAL (FA) 95.464.155 100,0% 70,4%
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TOTAL (FF) 135.564.341   100,0%

Nota: Els imports reflectits corresponen a drets reconeguts, tret del capítol VIII que se ha inclòs en el pressupost definitiu. 

* %FP: Tant per cent de finançament en fons propis.  *%FF: Tant por cent de finançament del total fonts de finançament 

* %FA: Tant por cent de finançament en finançament alié 

(1) Taxes acadèmiques, comptabilitzades per la Universitat en l'art. 30 

(2) Drets de matrícula en cursos i seminaris 

(3) Drets d'examen oposicions art. 30 per a la Universitat i d'altres preus públics 

Quadre 18 
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FONTS DE FINANÇAMENT (Estructura) 2000 

 € € € %FP %FF 
3. TAXES I PREUS PÚBLICS 22.232.556     42,4% 14,1%
31. PREUS PÚBLICS   19.183.128   36,6% 12,2%

Matrícules ordinàries   (1) 18.300.213 34,9% 11,7%
Matrícules extraordinàries   (2) 267.416 0,5% 0,2%

D'altres ingressos   (3) 615.499 1,2% 0,4%
32. PRESTACIÓ DE SERVEIS   2.087.618   4,0% 1,3%

Contractes i convenis     2.087.618 4,0% 1,3%
Residències     0 0,0% 0,0%

D'altres ingressos     0 0,0% 0,0%
33. VENDES DE BÉNS      0,0% 0,0%
34. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   961.810   1,8% 0,6%
       
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 781.412     1,5% 0,5%
52. INTERESSOS DE DIPÒSITS   494.115   0,9% 0,3%
55. PRODUCTS. CONCESSIONS ADMINT.   287.297   0,5% 0,2%
53. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL   0   0,0% 0,0%
       
6. ALIENACIÓ  INVERS. REALS      0,0% 0,0%
       
8. ACTIUS FINANCERS 29.412.853     56,1% 18,8%
87. ROMANENTS DE TRESORERIA   29.412.853   56,1% 18,8%
83. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%

PR
Ò

PIE
S 

TOTAL (FP) 52.426.821 100,0% 33,4%
 € € € %FA %FF 
4. TRANSF. CORRENTS 74.727.928     71,6% 47,7%
45. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   74.663.348   71,5% 47,6%
40. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   64.580   0,1% 0,0%
       
7. TRANSF. DE CAPITAL 14.341.645     13,7% 9,1%
75. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   3.904.768   3,7% 2,5%
70. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   10.436.877   10,0% 6,7%
       
9. PASSIUS FINANCERS 15.315.489     14,7% 9,8%
91. PRÉSTECS I CTES. REBUTS   15.315.489   14,7% 9,8%

A C/T     13.768.628 13,2% 8,8%
A L/T     1.546.861 1,5% 1,0%

90. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%
TOTAL (FA) 104.385.062 100,0% 66,6%
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TOTAL (FF) 156.811.883   100,0%

Nota: Els imports reflectits corresponen a drets reconeguts, tret del capítol VIII que se ha inclòs en el pressupost definitiu. 

* %FP: Tant per cent de finançament en fons propis. *%FF: Tant por cent de finançament del total fonts de finançament 

* %FA: Tant por cent de finançament en finançament alié 

(1) Taxes acadèmiques, comptabilitzades per la Universitat en l'art. 30 

(2) Drets de matrícula en cursos i seminaris 

(3) Drets d'examen oposicions art. 30 per a la Universitat i d'altres preus públics 

Quadre 19 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 34 - 

 

FONTS DE FINANÇAMENT (Estructura) 2002 

 € € € %FP %FF 
3. TAXES I PREUS PÚBLICS 20.877.072     40,3% 13,4%
31. PREUS PÚBLICS   17.662.251   34,0% 11,3%

Matrícules ordinàries   (1) 17.108.833 33,0% 10,9%
Matrícules extraordinàries   (2) 241.044 0,5% 0,2%

D'altres ingressos   (3) 312.374 0,6% 0,2%
32. PRESTACIÓ DE SERVEIS   2.450.703   4,7% 1,6%

Contractes i convenis     2.450.703 4,7% 1,6%
Residències      0,0% 0,0%

D'altres ingressos      0,0% 0,0%
33. VENDES DE BÉNS      0,0% 0,0%
34. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   764.118   1,5% 0,5%
       
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 793.278     1,5% 0,5%
52. INTERESSOS DE DIPÒSITS   477.899   0,9% 0,3%
55. PRODUCTS. CONCESSIONS ADMINT.   315.379   0,6% 0,2%
53. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL      0,0% 0,0%
       
6. ALIENACIÓ  INVERS. REALS 12.500     0,0% 0,0%
       
8. ACTIUS FINANCERS 30.238.239     58,2% 19,3%
87. ROMANENTS DE TRESORERIA   30.056.733   57,9% 19,2%
83. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL   181.506   0,3% 0,1%

PR
Ò

PIE
S 

TOTAL (FP) 51.921.089 100,0% 33,2%
 € € € %FA %FF 
4. TRANSF. CORRENTS 88.446.980     84,6% 56,5%
45. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   88.392.887   84,5% 56,5%
40. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   54.093   0,1% 0,0%
       
7. TRANSF. DE CAPITAL 11.789.585     11,3% 7,5%
75. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   3.188.229   3,0% 2,0%
70. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   8.601.356   8,2% 5,5%
       
9. PASSIUS FINANCERS 4.339.592     4,1% 2,8%
91. PRÉSTECS I CTES. REBUTS   4.339.592   4,1% 2,8%

A C/T     4.339.592 4,1% 2,8%
A L/T      0,0% 0,0%

90. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%
TOTAL (FA) 104.576.157 100,0% 66,8%
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TOTAL (FF) 156.497.246   100,0%

Nota: Els imports reflectits corresponen a drets reconeguts, tret del capítol VIII que se ha inclòs en el pressupost definitiu. 

* %FP: Tant per cent de finançament en fons propis. *%FF: Tant por cent de finançament del total fonts de finançament 

* %FA: Tant por cent de finançament en finançament alié 

(1) Taxes acadèmiques, comptabilitzades per la Universitat en l'art. 30 

(2) Drets de matrícula en cursos i seminaris 

(3) Drets d'examen oposicions art. 30 per a la Universitat i d'altres preus públics 

Quadre 20 
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FONTS DE FINANÇAMENT (Estructura) 2003 

 € € € %FP %FF 
3. TAXES I PREUS PÚBLICS 23.163.584     41,7% 11,8%
31. PREUS PÚBLICS   19.359.012   34,8% 9,9%

Matrícules ordinàries   (1) 18.963.629 34,1% 9,7%
Matrícules extraordinàries   (2) 250.881 0,5% 0,1%

D'altres ingressos   (3) 144.502 0,3% 0,1%
32. PRESTACIÓ DE SERVEIS   2.542.127   4,6% 1,3%

Contractes i convenis     2.542.127 4,6% 1,3%
Residències      0,0% 0,0%

D'altres ingressos      0,0% 0,0%
33. VENDES DE BÉNS      0,0% 0,0%
34. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   1.262.445   2,3% 0,6%
       
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 645.595     1,2% 0,3%
52. INTERESSOS DE DIPÒSITS   301.336   0,5% 0,2%
55. PRODUCTS. CONCESSIONS ADMINT.   344.259   0,6% 0,2%
53. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL      0,0% 0,0%
       
6. ALIENACIÓ  INVERS. REALS      0,0% 0,0%
       
8. ACTIUS FINANCERS 31.749.633     57,1% 16,2%
87. ROMANENTS DE TRESORERIA   31.749.633   57,1% 16,2%
83. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%

PR
Ò

PIE
S 

TOTAL (FP) 55.558.812 100,0% 28,3%
 € € € %FA %FF 
4. TRANSF. CORRENTS 98.142.197     69,9% 50,1%
45. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   98.061.477   69,8% 50,0%
40. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   80.720   0,1% 0,0%
       
7. TRANSF. DE CAPITAL 13.399.565     9,5% 6,8%
75. DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA   2.488.304   1,8% 1,3%
70. RESTA INGRESSOS DEL CAPÍTOL   10.911.261   7,8% 5,6%
       
9. PASSIUS FINANCERS 28.921.250     20,6% 14,8%
91. PRÉSTECS I CTES. REBUTS   28.921.250   20,6% 14,8%

A C/T     8.921.250 6,4% 4,6%
A L/T     20.000.000 14,2% 10,2%

90. RESTA D'INGRESSOS DEL CAPÍTOL       0,0% 0,0%
TOTAL (FA) 140.463.012 100,0% 71,7%
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TOTAL (FF) 196.021.824   100,0%

Nota: Els imports reflectits corresponen a drets reconeguts, tret del capítol VIII que se ha inclòs en el 
pressupost definitiu. 

* %FP: Tant per cent de finançament en fons propis. *%FF: Tant por cent de finançament del total fonts 
de finançament 

* %FA: Tant por cent de finançament en finançament alié 

(1) Taxes acadèmiques, comptabilitzades per la Universitat en l'art. 30 

(2) Drets de matrícula en cursos i seminaris 

(3) Drets d'examen oposicions art. 30 per a la Universitat i d'altres preus públics 

Quadre 21 
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En el quadre 22 detallem, en euros, els drets reconeguts en l'exercici de 2003 i la seua 
evolució des de l'exercici de 2000: 
 

Capítols Exercici 
2003 

Exercici 
2002 

Exercici 
2001 

Exercici 
2000 

3- Taxes, preus públics i d'altres ingressos 23.163.584 20.877.072 22.232.556 25.598.119

4- Transferències corrents 98.142.197 88.446.980 74.727.928 68.870.036

5- Ingressos patrimonials 645.594 793.278 781.412 950.105

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 121.951.375 110.117.330 97.741.896 95.418.260

6- Alienació d'inversions reals 12.500  

7- Transferències de capital 13.399.566 11.789.585 14.341.645 26.594.119

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 13.399.566 11.802.085 14.341.645 26.594.119

8- Actius financers 181.506  

9- Passius financers 28.921.250 4.339.592 15.315.489 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 28.921.250 4.521.098 15.315.489 

TOTAL 164.272.191 126.440.513 127.399.030 122.012.379

Quadre 22 

En el quadre anterior s'observa com els drets reconeguts han anat incrementant-se any 
rere any, tant en les operacions corrents, com les de capital, com les financeres. En 
percentatge, l'increment més important en aquests tres anys s'ha produït en les 
operacions financeres, que han augmentat respecte a l'exercici de 2002 un 539,7% 

Com observem en el quadre 23 dels drets reconeguts totals, el 74,2% correspon a 
operacions corrents, el 8,2% a operacions de capital i el 17,6% a l'endeutament. 
 

Previsions  
Capítols 

Inicials 
Modificac. 

netes Finals 
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta 
Drets 

cancel. Drets pends. 
cobrament 

3- Taxes, preus públics i d'altres ingressos 18.871.780 2.988.523 21.860.303  23.163.584  22.512.923  - 650.661

4- Transferències corrents 100.903.295 - 100.903.295  98.142.197  87.562.324  - 10.579.873

5- Ingressos patrimonials 751.265 51 751.316  645.595  633.284  - 12.311

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 120.526.340 2.988.574 123.514.914  121.951.376  110.708.531  - 11.242.845

6- Alienació d'inversions reals - - -  -  -  - -

7- Transferències de capital 10.752.107 2.647.458 13.399.565  13.399.565  12.005.811 - 1.393.754

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 10.752.107 2.647.458 13.399.565  13.399.565  12.005.811  - 1.393.754

8- Actius financers - 31.749.633 31.749.633  -  -  - -

9- Passius financers 6.971.740 29.416.933 36.388.673  28.921.250  28.921.250  - -

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 6.971.740 61.166.566 68.138.306  28.921.250  28.921.250  - -

TOTAL  138.250.187 66.802.598 205.052.785  164.272.191  151.635.592  - 12.636.599

Quadre 23 
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3.4.1 Taxes i d'altres ingressos 

 

Article 
Prev. 

definit. 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

líquids 
Pendent 
cobram. 

30 Taxes 18.089.635 19.015.991 19.015.991 0

31 Preus públics 592.941 343.020 341.474 1.546

32 D'altres ing. proced. de prestació de serv. 2.554.570 2.542.127 1.936.305 605.822

38 Reintegraments operacions corrents 42.737 57.502 57.502 0

39 D'altres ingressos 580.420 1.204.944 1.161.651 43.293

TOTAL CAPÍTOL III 21.860.303 23.163.584 22.512.923 650.661

Quadre 24 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", foren de 23.163.584 
euros i els ingressos líquids de 22.512.923 euros. 

L'article més significatiu dins d'aquest capítol és el 30, "Taxes", on es comptabilitzen les 
matrícules dels alumnes i la compensació per beques del Ministeri d'Educació i Ciència. 
L'import de drets reconeguts d'aquest article va pujar a 19.015.991 euros, cosa que 
representa el 82,1% dels drets reconeguts totals d'aquest capítol. En el quadre següent 
indiquem per a l'exercici de 2003, l'origen d'aquests ingressos per cursos acadèmics, i la 
distinció dels que han ingressat els mateixos alumnes, el Ministeri d'Educació i Ciència 
o d'altres. 

 
  Directament 

d'alumnes 
M.E.C. D'altres Període 

ampliació 
Total 

Del curs 03/04 15.425.107 1.200.000 30.609   16.655.716 

Del curs 02/03   2.307.912     2.307.912 

De cursos anteriors al 02/03          

D'altres serveis     52.363   52.363 

Totals 15.425.107 3.507.912 82.972   19.015.991 

Quadre 25 

Els ingressos d'aquest article 30 reconeguts en 2003, a 15 de setembre d'aquest mateix 
anys, són els següents: 
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  Directament 

d'alumnes 
M.E.C. D'altres Període 

ampliació 
Total 

Del curs 03/04 7.757.750 725.000 46.169   8.528.919  

Del curs 02/03      

Totals 7.757.750 725.000 46.169   8.528.919 

Quadre 26 

La Universitat ha realitzat una periodificació parcial dels ingressos per matrícula i no ha 
comptabilitzat el seu ajornament. L'efecte d'aquest fet el resumim, en euros, en el 
quadre següent: 

 
Diferències Comptes afectats Compatibilitat 

correcta 
Comptabilitat s/ 

Universitat Saldo deutor Saldo creditor 

Drets reconeguts nets 8.844.596 8.704.998 139.598  

Ingressos anticipats 11.594.808 6.528.749  5.066.059 

Deutors per ajornament 6.615.148 0 6.615.148  

Ingressos 3.864.937 2.176.249  1.688.687 

Quadre 27 

3.4.2 Transferències corrents 

El detall dels drets reconeguts nets en el capítol IV, "Transferències corrents", en els 
exercici de 2003 i 2002 el mostrem en el quadre 28, en euros. El grau d'execució 
d'aquest capítol ha sigut del 97,3% i el de compliment del 89,2%. 

 
2003 2002 Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 
03/02 

De la Generalitat Valenciana 98.061.477 99,9% 88.392.888 99,9% 10,9% 
D'altres 80.720 0,1% 54.092 0,1% 49,2% 

Total 98.142.197 100,0% 88.446.980 100,0% 11,0% 

Quadre 28 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana pugen a 
98.061.477 euros i el seu detall, en euros, és el següent: 
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 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 64.716.125 

- Suplement despesa corrent 22.766.368 

- Subvenció addicional objectius 2002 4.990.285 

TOTAL SUBVENCIÓ GLOBAL  92.472.778 

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

- D'altres subvencions corrents 1.001 

TOTAL D'ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 5.588.699 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 98.061.477 

Quadre 29 

El quadre 30 es recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per les 
transferències corrents rebudes, corresponents a la subvenció global durant els anys 
2001, 2002 i 2003. 
 
 2001 2002 2003 

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

Exercici corrent   

1r. trimestre 14.656.083 21,6% 18.619.902 22,8% 20.100.000 21,7%

2n. trimestre 14.656.083 21,6% 20.169.354 24,6% 20.100.000 21,7%

3r. trimestre 14.656.089 21,6% 18.938.253 23,1% 20.100.000 21,7%

4t. trimestre 16.633.821 24,5% 17.424.045 21,3% 21.592.905 23,5%

Total exercici corrent 60.602.076 89,3% 75.151.554 91,8% 81.892.905 88,6%

Exercici següent:   

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

2n. trimestre 3.788.221 5,6% 4.041.420 4,9% 9.395.079 10,1%

3r. trimestre 0,0% 0,0% 374.705 0,4%

4t. trimestre 2.491.607   

Pendent de cobrament 0,0% 0 3,1% 810.089 0,9%

Pendent cobram. exerc. corr. 7.233.589 10,7% 6.701.668 8,2% 10.579.873 11,4%

TOTAL 67.835.665 100,0% 81.853.222 100,0% 92.472.778 100,0%

Quadre 30 
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3.4.3 Transferències de capital 

Les previsions definitives d'aquest capítol pugen a 13.399.565 euros, mentre que els 
drets reconeguts, es xifren en 13.399.565 euros, cosa que representa un grau d'execució 
del 100,0%. 

Els ingressos líquids foren 12.005.811 euros, cosa que comporta un pendent de 
cobrament d'1.393.754 euros i un grau de compliment del 89,6%. 

Tal com mostrem en el quadre 31, els drets reconeguts per transferències de capital van 
patir un increment respecte a l'exercici de 2002 del 13,7%. 

 
2003 2002 

Concepte Import % s/total Import % 
s/total 

Variació 
03/02 

De la Generalitat Valenciana 2.488.304 18,6% 3.188.228 27,0% (22,0%) 

D'Administració Central 7.017.736 52,4% 3.498.172 29,7% 100,6% 

D'altres 3.893.526 29,0% 5.103.185 43,3% (23,7%) 

Total 13.399.566 100,0% 11.789.585 100,0% 13,7% 

Quadre 31 

En el quadre següent mostrem el desglossament per articles tant dels drets reconeguts 
com dels ingressos realitzats, en euros: 

 

Transferències capital Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobram. 

70 De l'Admó. de l'Estat 7.017.735 7.017.735 6.155.965 861.770 

71 D'organismes autònoms adminis. 131.610 131.610 131.610 0 

75 De comunitats autònomes 2.488.304 2.488.304 2.156.826 331.478 

76 De corporaciones locals 354.682 354.682 354.682 0 

77 D'empreses privades 1.040.629 1.040.629 1.040.629 0 

78 De famílies i insti. sense fins lucre 1.157.327 1.157.327 956.821 200.506 

79 De l'exterior 1.209.278 1.209.278 1.209.278 0 

TOTAL CAPÍTOL VII 13.399.565 13.399.565 12.005.811 1.393.754 

Quadre 32 
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En l'article 70, "Subvencions de capital de l'Administració de l'Estat", s'han reconegut 
drets per un import de 861.770 euros corresponents a part d'una subvenció del Ministeri 
de Ciència i Tecnologia que concedeix una ajuda total de 3.363.201 euros. 

La resolució de la convocatòria d'aquesta subvenció estableix que el pagament de les 
ajudes es realitzarà a càrrec de les despeses efectives que acrediten haver realitzat els 
beneficiaris. La Universitat, a 31 de desembre de 2003, no havia justificat cap despesa, 
cosa que implica que s'hagen reconegut drets en excés per un import de 861.770 euros. 

En aquest mateix article s'han reconegut i recaptat drets per import d'1.259.969 euros 
corresponents al cobrament de fons FEDER per "equipament científic" que haurien 
d'haver-se aplicat a pressuposts tancats. Aquest fet sols afecta el resultat pressupostari 
de l'exercici però no el romanent de tresoreria. (Vegeu l'apartat 3.5). 

També s'han detectat drets reconeguts per un import de 331.478 euros corresponents a 
transferències de capital de la Conselleria de Cultura i Educació, que no han sigut 
reconeguts com a obligacions a 31 de desembre en l'execució dels seus pressuposts i, 
per tant, no haurien d'haver-se reconegut com a drets en el pressupost de la Universitat. 

3.5 Pressuposts tancats 

El quadre 33 reflecteix, en euros, les operacions de pressuposts tancats de l'exercici de 
2003: 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons Situació en 2003 

comptes 2002 Rect. sdo.ent Anul·lacions Definitiu Cobrat Cancel·lat Pendent 

12.732.960 0 2.174.422 10.558.538 8.662.610 0 1.895.928 

 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons Situació en 2003 

comptes 2002 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

4.755.746 0 4.755.746 4.755.746 0 

Quadre 33 

Quant a l'estat de drets reconeguts pendents de cobrament de pressuposts tancats destaca 
el següent: 

- S'han anul·lat drets per import de 2.174.422 euros, 2.169.654 en corresponen a 
una recomanació realitzada en l'informe d'aquesta Sindicatura de Comptes de 
2002. 
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- En l'exercici de 2002, es van comptabilitzar cobraments en pressuposts tancats 
per import d'1.259.969 euros, que haurien d'haver sigut comptabilitzats en el 
pressupost corrent (vegeu l'informe de 2002), per la qual cosa la Universitat 
hauria d'haver fet la correcció corresponent en aquesta quantitat, amb càrrec a 
"Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors". Tanmateix, la Universitat ha 
reconegut en el pressupost corrent de 2003 drets que realment són cobraments 
de pressuposts tancats pel citat import. (Vegeu l'apartat 3.4.3 de l'informe) 

A primer de gener de 2003 existien obligacions pendent de pagament per import de 
4.755.746 euros que es van pagar, totalment, al llarg de 2003. 

3.6 Operacions pressupostàries 

El quadre 34 reflecteix la composició dels saldos dels comptes no pressupostaris a 31 de 
desembre de 2003, en euros: 

 
DEUTORS 31/12/2003 

Anuncis amb adjudicataris contractes 9.425

Hisenda Pública deutora per IVA repercutit 109.066

D'altres avançaments i préstecs concedits 2.107.181

Avançaments remuneracions personal laboral 42.070

TOTAL 2.267.742

  

CREDITORS 31/12/2003 

IRPF retenció treball personal 4.128.371

Quota drets passius 1.166.710

Règim General de la Seguretat Social 150.400

H.P creditora per IVA 214.215

TOTAL 5.659.696

Quadre 34 

L'agrupació comptable "Deutors no pressupostaris", està constituïda principalment pel 
compte "D'altres avançaments i préstecs rebuts", que presenta a 31 de desembre de 2003 
un saldo de 2.107.181 euros. En aquest compte es recullen els fons de caixa fixa i els 
préstecs concedits a la Societat Relacions Internacionals, S.A. i al Taller d'Imatge, S.A. 
d'acord amb el detall següent: 
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Import 

Caixa Central 1.000.000 

Pagaments específics 240.304 

Tribunals oposicions 126.111 

Tribunals tesis 24.040 

TOTAL FONS CAIXA FIXA 1.390.455 

Relacions Internacionals S.A. 536.422 

Taller d'Imatge Universitat d'Alacant 180.304 

TOTAL PRÉSTECS 716.726 

Total 2.107.181 

Quadre 35 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor d'1.390.455 euros, tal com 
es desprén del quadre 35. La denominada "Caixa central", administra un fons de caixa 
fixa dels distints centres de despesa de la Universitat. Al final de l'exercici han de 
justificar-se i per tant comptabilitzar les despeses ocasionades per cada centre de 
despesa. Hem comprovat que no s'han comptabilitzat despeses pendents de justificar per 
un import de 210.962 euros. 

Respecte als préstecs concedits a la Societat de Relacions Internacionals, S.A. i Taller 
d'Imatge, S.A., cal indicar el següent: 

1. Els avançaments realitzats a la Societat de Relacions Internacionals, S.A. i 
Taller d'Imatge, S.A., per un import de 716.726 euros, s'han efectuat sense cap 
acord, sols figuren els documents comptables subscrits pel gerent. 

2. No hi ha constatació que les despeses realitzades mitjançant aquests 
avançaments s'hagen ajustat a les normes i procediments que ha de seguir la 
Universitat. 

3. Les operacions realitzades no s'han recollit en el pressupost, quan per la seua 
naturalesa, haurien d'haver-s'hi reflectit. 

4. Els préstecs haurien d'aplegar-se en l'epígraf del balanç d'"Inversions financeres 
temporals" i no en el de "Deutors". 

En "Creditors no pressupostaris", el compte "Hisenda pública, creditora per conceptes 
fiscals", correspon a les retencions pel IRPF del mes de desembre de 2003, que han 
ingressat en el Tresor Públic en gener de 2004. El compte "Drets passius", recull la 
quota per aquest concepte de 2003 que ha sigut ingressada en febrer de 2004. 
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3.7 Balanç de situació i compte de resultats 

Els quadres 36 i 37 mostren en euros el balanç i el compte de resultats 
economicopatrimonial dels exercicis de 2000 al 2003. 

En l'exercici de 2003, l'actiu i el passiu del balanç s'elevaren a 218.759.860 euros, i 
l'estalvi obtingut del compte de resultat economicopatrimonial de l'exercici, a 532.253 
euros. 

Tot seguit comentem els aspectes significatius que no han sigut comentats en altres 
apartats de l'informe: 

- Respecte a l'immobilitzat material, la Universitat no ha presentat cap inventari 
valorat a 31 de desembre de 2003. 

- Quant al saldo de "Tresoreria" que a 31 de desembre va pujar a 20.836.218 
euros, es compon de 14 comptes centralitzats, el règim de disposició de fons 
varia entre tres i cinc persones. 

- A 31 de desembre de 2003, les conciliacions bancàries d'aquests comptes 
mostren pagaments ordenats i comptabilitzats per la Universitat en 2003 i 
pendents de registrar-se per les entitats financeres per un import de 722.554 
euros. 
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El balanç a 31 de desembre dels exercicis 2000 a 2003, es mostra tot seguit: 

 
BALANÇ 2000 2001 2002 2003 

A) IMMOBILITZAT 158.390.730 165.730.825  166.370.828  179.203.559 
 I. Inversions destinades a l'ús general    
 II. Immobilitzacions immaterials 156.263 242.142  272.378  272.378 
 III. Immobilitzacions materials 156.533.603 163.245.706  163.756.174  176.117.940 
 IV. Inversions gestionades   2.813.241 
 V. Inversions financers permanents 1.700.864 2.242.977  2.342.276   
      
B) DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVER. EXERC. 2.422.079 2.252.137  2.084.160  1.916.182 
      
C) ACTIU CIRCULANT 40.520.236 37.134.710  39.437.343  37.640.119 
 I. Existències    

 II. Deutors 28.169.437 21.154.844  17.328.487  16.800.270 
 III. Inversions financeres temporals 2.229.755 3.065  3.631  3.631 
 IV. Tresoreria 10.121.044 15.976.801  22.105.225  20.836.218 
 V. Ajusts per periodificació    
      
    TOTAL ACTIU  201.333.045 205.117.672  207.892.331  218.759.860 

      
A) FONS PROPIS 102.983.424 84.131.291  81.530.422  82.062.675 

 I. Patrimoni 79.405.719 102.986.183  84.131.291  81.530.422 
 II. Reserves    
 III. Resultats d'exercicis anteriors    

 IV. Resultats de l'exercici 23.577.705 (18.854.892) (2.600.869) 532.253 
      
B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES    
      
C) CREDITORS A LLARG TERMINI 90.812.929 106.126.820  110.466.414  119.387.665 

 I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 87.807.868 87.806.270  87.806.271  87.806.271 
 II. D'altres deutes a llarg termini 3.005.061 18.320.550  22.660.143  31.581.394 
 III. Desembors. pendents sobre les accions no exigides    

      
D) CREDITORS A CURT TERMINI 7.536.692 14.859.561  15.895.495  17.309.520 

 I. Emissions d'obligacions  i d'altres valors negociables    
 II. Deutes amb entitats de crèdit    
 III. Creditors 7.536.692 14.859.561  15.895.495  17.309.520 
 IV. Ajusts per periodificació    
      

E) PROVISIONS PER A RISCS I DESP. A CURT TERMINI    
      

     TOTAL PASSIU 201.333.045 205.117.672  207.892.331  218.759.860 

Quadre 36 
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El compte del resultat economicopatrimonial dels exercicis de 2000 al 2003, es mostra 
tot seguit en euros: 

 
DESPESES 2000 2001 2002 2003 
         
Despeses de funcion. dels 
serveis i prestac. socials 97.436.083    104.892.443    122.714.752    127.090.826    
Despeses de personal   58.634.741    65.128.695    73.013.124    83.355.547  
Prestacions socials           
Dotac. per a amortitz. immóbil.   10.806.198    8.758.075    13.672.017    4.777.544  
Variació de provis. de tràfic            
Serveis exteriors             
Tributs             
D'altres desp. de gestió corrent   22.231.438    25.052.426    29.354.445    32.620.521  
Despeses financ. i assimilables   5.763.706    5.953.247    6.675.166    6.337.214  
Variac. de provis. d'inver. financ.          
Diferències negat. de canvi           
Transferències i subven. 991.670    913.538    2.295.835    4.435.054    
Pèrdues i despeses extraord. 6.010    19.245.177    15.364    2.174.422    
a) Pèrdues proced. de l'immobil.             
b) Pèrdues per oper. d'endeut.            0
c) Despeses extraordinàries             
d) Desp. i pèrd. d'altres exerc.   6.010    19.245.177    15.364    2.174.422  
         
INGRESSOS                 
         
Ingressos de gestió ordinària 25.374.731    15.670.772    20.904.348    21.127.011    
Ingressos tributaris   60.101    53.959    48.351    52.363  
Cotitzacions socials            
Prestacions de serveis   25.314.630    15.616.813    20.855.997    21.074.648  
D'altres ingressos gest. ordin. 1.171.974    1.455.927   1.242.019   1.563.781   
Transferències i subvencions 95.464.763    89.069.567   100.276.964   111.541.763   
Beneficis i ingressos extraord.       1.751      
a) Beneficis procedents de 
l'immobilitzat         1.751    
b) Beneficis per operacions 
d'endeudament             
c) Ingressos extraordinaris             
d) Ingressos i beneficis d'altres 
exercicis             
         
ESTALVI/ESTAL. NEGATIU 23.577.705    (18.854.892)   (2.600.869)   532.253    

Quadre 37 
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3.8 Anàlisis de l'endeutament 

Com observem en el quadre 38, en euros, a 31 de desembre de 2003, el deute de la 
Universitat per operacions de crèdit puja a 119.387.665 euros. 

 
Any Deute viu a 31/12 

Entitat financera 
Import 

formalitzat Formalització Venciment 
Entitat 

Avalista 2002 2003 

Banc Europeu d'Inversions (1) 3.005.060 1999 2018 G.V. 3.005.060 3.005.060

Ministeri de Ciència i Tecnologia 1.546.862 2001 2015 G.V. 1.546.862 1.546.862

Banc Europeu d'Inversions (2) 20.000.000 2003 2023 G.V. 20.000.000

Subtotal préstecs 24.551.922       4.551.922 24.551.922

BCL 15.000.000 2001 2004 G.V. 18.108.221 7.029.472

Subtotal crèdits* 15.000.000       18.108.221 7.029.472

Universitat d'Alacant 63.106.271 1997 2017 G.V. 63.106.271 63.106.271

Universitat d'Alacant 24.700.000 1999 2009 G.V. 24.700.000 24.700.000

Subtotal emprèstits 87.806.271       87.806.271 87.806.271

Total endeutament financer 127.358.193       110.466.414 119.387.665

Quadre 38 

El total endeutament financer de la Universitat, a 31 de desembre de 2003, es recull en 
el compte del balanç "Deute amb entitats de crèdit a llarg termini". 

El primer préstec amb en Banc Europeu d'Inversions té un període de mancança en 
l'amortització de capital de cinc anys, i s'amortitza en quotes anuals amb venciments des 
del 15 de juny de 2005 al 15 de juny de 2018 (els dos inclusivament) a raó de 214.647 
euros/any. El tipus d'interés fix és del 5,14%. 

Els emprèstits van ser emesos en els anys 1997 i 1999 i vencen en els anys 2017 i 2009 
respectivament. 

El segon crèdit amb el BEI s'obri en 2003. Té un període de mancança en l'amortització 
del capital de sis anys, i s'amortitza en quotes anuals amb venciment des del 15 de 
setembre de 2010 al 15 de setembre de 2023 (els dos inclusivament) a raó d'1.428.571 
euros/any i el tipus d'interés revisable és del 3,88%. 

La pòlissa de crèdit en el Banc de Crèdit Local es va obrir en 2001, el límit màxim 
concertat són 15.000.000 d'euros i el tipus d'interés concertat és l'euríbor 90 dies més 
0,05%. 

El deute abans relacionat té com a finalitat el finançament de les inversions associades 
als plans d'inversió de la Universitat concertats amb la Generalitat Valenciana, de 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 48 - 

manera que d'acord amb els convenis de col·laboració entre la Universitat i la 
Generalitat Valenciana de 29 de març de 1995, 26 d'octubre de 1999 i 28 de juliol de 
2003, la Generalitat Valenciana s'obliga incondicionalment al pagament de totes les 
obligacions derivades del dit deute. 

Pel que fa al préstec amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia, la Universitat el té 
concedit basant-se en la convocatòria del 5 de desembre de 2000 per a concedir ajudes a 
parcs científics i tecnològics, a fi de dotar d'infraestructura el Parc Científic de la 
Universitat d'Alacant. 

El termini d'amortització del préstec es fixa en 15 anys, inclòs un període de mancança 
de tres anys. El tipus d'interés és del 0% 

Els avals concedits per la Universitat, es mostren en euros en el següent quadre: 

 

Entitat avalada 
Import 
avalat 

Normativa 
aplicable Finalitat 

Data 
concessió 

Data  
venciment 

Taller d'Imatge de la UA, S.A. 300.506 LOU Pòlissa de crèdit 10/5/2002 10/5/2004

Taller d'Imatge de la UA, S.A. 210.354 LOU Pòlissa de crèdit 20/9/2002 20/9/2004

Total 510.860  

Quadre 39 

Cal destacar que la Universitat no ha sol·licitat l'autorització a la Generalitat Valenciana 
per a la concessió d'aquests avals, incomplint així el que estableix l'article 81 de la 
LOU. 

Respecte a l'execució de pressuposts, en el capítol III de despeses, "Despeses 
financeres", es van reconèixer en l'exercici de 2003 obligacions i pagaments per import 
de 6.169.126 euros, el detall del qual en euros, és el següent: 

 
 Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

DESPESES FINANCERES    

Despeses financeres deute públic 5.587.698 5.587.698 5.587.698 

Interessos de préstecs 630.000 578.395 578.395 

TOTAL INTERESSOS 6.217.698 6.166.093 6.166.093 

D'altres despeses financeres 6.000 3.033 3.033 

TOTAL CAPÍTOL III 6.233.698 6.169.126 6.169.126 

Quadre 40 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 49 - 

El capítol III de despeses recull, en la major part, les despeses per interessos ocasionats 
pel deute esmentat per fer front als plans d'inversió. Aquests interessos els paga la 
Generalitat Valenciana que aporta la quantitat corresponent, 5.587.698 euros en l'any 
2003, mitjançant transferències corrents (vegeu l'apartat 3.4.2). Els interessos del 
compte de crèdit associada al pla d'inversions pugen a 578.395 euros. 

En el capítol IX d'ingressos, tal com mostrem en el quadre 41, la previsió definitiva va 
ser de 36.388.673 euros, mentre que els drets reconeguts i la recaptació líquida del 
capítol IX, "Passius financers", es xifraven en 28.921.250 euros, cosa que representa un 
grau d'execució del 79,5% i un grau de compliment del 100,0%. 

 

Concepte Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts  

Ingressos 
líquids 

Pendent de 
cobrament 

Grau 
d'execució 

Grau de 
compliment 

912 Préstecs c.t. ens fora s. p. 16.388.673 8.921.250 8.921.250 0 54,4% 100,0%

931 Préstecs. rebuts l. t. 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 100,0% 100,0%

TOTAL CAPÍTOL IX 36.388.673 28.921.250 28.921.250 0 79,5% 100,0%

Quadre 41 

En el capítol IX del pressupost de despeses s'han reconegut i pagat obligacions per un 
import de 20.000.000 d'euros: 

 
 Crèdits 

definitius  
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids  

Pendent de 
pagament 

Grau 
d'execució 

Grau de 
compliment

912 Amort. prést. c.t. ens s.p 1.891.780 1.891.780 1.891.780 0 100,0% 100,0%
913 Amort. préstecs l.t. 18.108.220 18.108.220 18.108.220 0 100,0% 100,0%

TOTAL CAPÍTOL IX 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 100,0% 100,0%

Quadre 42 

Respecte a la comptabilitat de les disposicions i reintegraments de la pòlissa de crèdit 
destaquem el següent: 

D'acord amb els principis comptables públics les operacions relacionades amb les 
pòlisses de crèdit, han de comptabilitzar-se en el pressupost al final de l'exercici i per la 
seua variació neta. Quant a això, la Universitat ha realitzat disposicions de crèdit per un 
import de 8.921.250 euros, així com reintegraments per un import de 20.000.000 
d'euros. Aquestes operacions han sigut comptabilitzades en els capítols IX de despeses i 
d'ingressos respectivament. (Vegeu els quadres 41 i 42). 

Aquesta operació hauria d'haver-se comptabilitzat per la variació neta del crèdit en 
l'exercici, és a dir, haurien d'haver-se reconegut obligacions per un import d'11.078.750 
euros. 

No obstant això, aquesta diferència de criteris no afecta el resultat pressupostari. 
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En el concepte 931, "Préstecs rebuts a llarg termini", s'han reconegut drets per un 
import de 20.000.000 d'euros corresponents al préstec signat amb el Banc Europeu 
d'Inversions, en virtut del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana de 28 
de juliol de 2003, pel qual la Generalitat Valenciana s'obliga de manera incondicional i 
irrevocable a transferir a la Universitat les quantitats necessàries perquè atenga 
íntegrament i puntualment totes les obligacions de pagament assumides per la 
Universitat enfront el Banc Europeu d'Inversions. 

3.8.1 Pla d'estabilitat pressupostària 

El 18 de desembre de 2000, es va signar un conveni de col·laboració entre 
l'Administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana i les cinc universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, per aconseguir l'equilibri pressupostari i la 
contenció del deute de les universitats per als exercicis de 2000, 2001 i 2002. 

Per a la Universitat d'Alacant en l'any 2001 sí que es va complir l'equilibri 
pressupostari, així com mostrem en el quadre següent, en euros: 
 

 Dèficit Deute 

 S/ Universitat S/Conveni S/ Universitat S/Conveni 

Capítols 1 a 7 ingressos 112.083.541    

Capítols 1 a 7 despeses 112.434.604    

Dèficit/Deute any 2001 (351.063) (19.592.995) (*)91.163.992 124.649.910 

(*) No s'ha tingut en compte els deutes dels ens que en depenen per no haver sigut possible obtenir-
ne la informació necessària. 

Quadre 43 

En l'exercici següent, l'any 2002, el dèficit va quedar així, en euros: 

 Dèficit Deute 

 S/ Universitat S/Conveni S/ Universitat S/Conveni 

Capítols 1 a 7 ingressos 121.919.415    

Capítols 1 a 7 despeses 125.394.062    

Dèficit/Deute any 2002 (3.474.647) 0 109.601.467 124.649.910 

(*) No s'ha tingut en compte els deutes dels ens que en depenen per no haver sigut possible obtenir-
ne la informació necessària. 

Quadre 44 

Segons aquestes dades, la Universitat, en l'exercici de 2002, no ha complit amb el citat 
conveni respecte al dèficit, fonamentalment a causa del sistema de finançament de les 
inversions que obliga a les universitats a endeutar-se en comptes de ser finançades per 
la Generalitat Valenciana mitjançant transferències de capital. La Universitat ha complit 
en els dos exercicis la contenció del deute. 
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4. ORGANITZACIÓ 

4.1 Estructura de la Universitat 

L'article 7 de la LOU indica que les universitats públiques estaran integrades per 
facultats, escoles tècniques o politècniques superiors, escoles universitàries o escoles 
universitàries politècniques, departaments, instituts universitaris d'investigació i d'altres 
centres. 

A 31 de desembre de 2003 la Universitat està ubicada en el campus universitari de Sant 
Vicent del Raspeig, situat a la ciutat d'Alacant. Els centres que integren el dit campus, 
són, classificats segons l'article 7 de la LOU, els següents: 

 

Tipus de centre/Estructures 
Campus UA 

(únic) 

Facultat 5 

Escola tècnica o politècnica superior 1 

Escola universitària o Esc. universitària politècnica 5 

Departament 53 

Institut universitari d'investigació 9 

Centre d'ensenyament universitari adscrit 1 

D'altres centres 5 

Total 79 

Quadre 45 

Segons la informació obtinguda, durant els exercicis 2000-2003 s'han produït les altes i 
baixes següents, per tipus de centre. 

 
 2000 2001 2002 2003 

Tipus de centre/Estructures Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes

Departaments 

Institut universitari d'investigació 

  3 1 1 1 1 

5 

1 

Totals 0 0 3 1 1 1 6 1 

Quadre 46 

En 2001 es van donar d'alta tres departaments ("Fisiologia, genètica i microbiologia". 
"Innovació i formació didàctica". "Matemàtica aplicada") i es va produir la baixa del 
departament de "Genètica i microbiologia". En 2002 es va donar de baixa el 
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departament d'"Anàlisi matemàtica i matemàtica aplicada" i es va crear el d'"Anàlisi 
matemàtica". Per últim, durant 2003, s'han produït sis altes corresponents una al 
departament de "Química analítica, nutrició i bromatologia" i cinc a instituts 
universitaris d'investigació (el de "Síntesi orgànica", el de "Materials", el de "Processos 
químics", el d'Electroquímica" i l'Institut Universitari Centre Iberoamericà de la 
Biodiversitat). La baixa produïda en 2003 correspon al departament de "Química 
analítica". 

El quadre 47 mostra el nombre d'alumnes matriculats (curs 2003/2004) i del PAS i les 
despeses gestionades per tipus de centre o estructura: 

 
Tipus de centre Nombre 

matriculats 
Nombre 

PAS 
Despeses 

gestionades 

Facultat de Ciències  2.414 9 71.150 

Facultat de C.C. Econòmiques i Empresarials 4.280 15 107.225 

Facultat de Dret 2.233 8 56.024 

Facultat de Filosofia i Lletres 4.302 16 117.912 

E.U. d'Infermeria 848 6 29.742 

E.U. d'Estudis Empresarials 2.171 5 51.011 

E.U. de Relacions Laborals 1.200 7 32.802 

E.U. d'Òptica i Optometria 564 4 30.884 

E.U. de Treball Social 881 8 26.734 

Facultat d'Educació 2.229 9 45.456 

Escola Politècnica Superior 5.495 15 101.060 

Totals 26.617 102 670.000 

Quadre 47 

Del quadre anterior podem destacar dos aspectes: 

- La Facultat d'Òptica i Optometria seguida de la d'Infermeria són els centres de 
gestió de major despesa per alumne matriculat. 

- En relació amb els alumnes matriculats per centre, l'Escola Politècnica Superior, 
la Facultat de Filosofia i Lletres i la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, són els centres que compten amb major nombre d'alumnes 
matriculats i el major import de despeses gestionades. 

4.2 Òrgans de govern i representació 

El marc jurídic de la Universitat d'Alacant el conforma la LOU i el decret 107/1985 de 
22 de juliol pel qual s'aproven els estatuts de la Universitat d'Alacant. A la data d'aquest 
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informe, els estatuts de la Universitat vigents són els aprovats mitjançant decret 
73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, i els anteriors han quedat derogats. 

El govern i l'administració de la Universitat, d'acord amb els seus estatuts vigents, a 31 
de desembre de 2003, s'articula mitjançant els òrgans següents: 

a) Òrgans col·legiats: El Consell Social, el Claustre General Universitari i la Junta 
de Govern, les Juntes de Facultats i Escoles, els Consells de Departament i els 
Instituts Universitaris. 

b) Òrgans unipersonals: El rector, els vicerectors, el secretari general i el gerent, 
degans i vicedegans de Facultats, directors i subdirectors d'Escoles, secretaris de 
centres, directors de departament i d'institut universitari, els seus secretaris i 
l'administrador del Centre. 

L'anàlisi realitzada ha tingut com a objectiu, d'acord amb la documentació facilitada, 
verificar l'existència dels principals òrgans de representació i govern, així com l'exercici 
de les seus funcions. 

4.2.1 Consell Social 

El Consell Social, segons els estatuts vigents a 31 de desembre de 2003, és l'òrgan de 
participació de la societat en la Universitat, i li correspon supervisar les activitats de 
caràcter econòmic de la Universitat i de manteniment dels seus serveis en general. 

Es compon de sis representants del Consell de Govern de la Universitat, tres que ho són 
pel seu càrrec, el rector, el gerent i el secretari general de la Universitat i 18 vocals 
representants dels interessos socials de la Comunitat Valenciana. 

En virtut del que disposa l'article 14 de la LOU i l'article 5 de la Llei 2/2003 de la 
Generalitat Valenciana, el nomenament del president del Consell Social s'ha efectuat 
per mitjà decret 156/2003, de 5 de setembre i el nomenament de vocals i secretari 
mitjançant l'ordre de 21 de novembre de 2003 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport. Els dos vocals de les Corts no van ser nomenats fins a 2004, per l'ordre de 6 
juliol de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (les Corts van proposar 
els seus vocals i la Conselleria els va nomenar). 

El Consell Social es va constituir amb aquesta nova composició en la reunió del 19 de 
desembre de 2003. 

En l'exercici de 2003, el Consell Social de la Universitat va celebrar sis sessions, tenint 
una participació d'assistència per part dels seus membres del 48,5%. Entre les matèries 
que s'hi van tractar destaquen les següents: 

- Aprovació de la liquidació del pressupost de la Universitat de l'any 2002, 
modificacions pressupostàries i del pressupost per a l'exercici de 2004. 

- Ratificació de l'aprovació de la Fundació General de la Universitat d'Alacant. 
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- Aprovació de la constitució de la societat mercantil "Taller digital d'establiment 
de textos literaris i científics". 

- Aprovació dels comptes anuals. 

Quant a la funció d'avaluació i control, es realitzen tots els anys auditories internes i 
externes i en aquest exercici s'ha realitzat un programa d'avaluació institucional. (Vegeu 
l'apartat 5.2.2). 

4.2.2 Consell de Govern 

Segons els estatuts vigents per al 2003, la Junta de Govern és l'òrgan de govern ordinari 
de la Universitat. 

La disposició transitòria segona de la LOU en el seu apartat 4, estableix que serà la 
Junta de Govern o, si escau, el Consell de Govern de la Universitat el que adoptarà les 
normes oportunes per aplicar el que estableix la citada llei en tot allò en què els actuals 
estatuts s'hi oposen. El 17 de juliol de 2002, per donar compliment al que estableix la 
LOU, la Junta de Govern passa a ser Consell de Govern provisional, i queda conformat, 
segons l'article 15.2 de la LOU, per 56 membres: 

- Membres per raó del seu càrrec: el rector, el secretari general i el gerent. 

- 50 membres de la comunitat universitària: el 30% escollits pel rector, el 40% 
escollits pel claustre d'entre els seus membres i el 30% restant, designats per 
degans de Facultat, directors d'Escola i directors de Departament i Institut 
Universitari d'Investigació, segons establisquen els estatuts. 

- Tres membres del Consell Social no pertanyents a la pròpia comunitat 
universitària entre els quals s'inclou el seu president. 

Pel que fa a les funcions, l'article 15 de la LOU estableix en termes generals que serà 
l'encarregat d'establir les línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius i 
els procediments dels àmbits de l'ensenyament, investigació, recursos humans i 
econòmics, elaboració de pressuposts i les funcions que establisquen els estatuts. 

Durant l'exercici de 2003 s'han celebrat tretze sessions del Consell de Govern on 
assistiren una mitjana de 36,7 membres per sessió, que implica una taxa d'assistència del 
65,5%. 

4.2.3 Claustre Universitari 

Segons l'article 16 de la LOU, el Claustre Universitari és el màxim òrgan de 
representació de la comunitat universitària. 

La disposició transitòria segona de la LOU, estableix que en el termini màxim de sis 
mesos a partir de la seua entrada en vigor, cada universitat constituirà el Claustre 
Universitari segons el que s'hi disposa per a elaborar els seus estatuts. 
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La Junta de Govern regularà la composició del dit Claustre i la normativa per a escollir-
lo. El citat Claustre tindrà un màxim de tres-cents membres i estaran representats els 
distints sectors de la comunitat universitària, sent com a mínim el 51% dels seus 
membres funcionaris doctors dels cossos docents universitaris. 

Basant-se en la LOU, la Junta de Govern va aprovar el 25 de març de 2002 la 
composició i normativa del claustre, i la reunió constituent del Claustre va tenir lloc el 
26 de juny de 2002. 

La LOU li atribueix, entre altres funcions, la de convocar eleccions a rector, amb 
caràcter extraordinari i aprovar els estatuts de la Universitat. 

Durant l'exercici de 2003, es va celebrar una sessió a la qual assisteixen 135 membres, 
on l'única matèria tractada va ser el debat dels articles dels estatuts. 

4.2.4 Consell de Departament 

Segons l'article 19 de la LOU, el Consell de Departament, presidit pel seu director, és el 
seu òrgan de govern col·legiat. Estarà integrat pels doctors membres del Departament, 
així com una representació de la resta de personal docent i investigador no doctor en la 
forma que determinen els estatuts. En qualsevol cas, els estatuts garantiran la presència 
d'una representació dels estudiants i del personal d'administració i serveis. 

La seua composició, el funcionament i les funcions es regulen en els articles 63 i 64 dels 
estatuts de la Universitat. Entre les seues funcions més importants estan les d'aprovar el 
pla d'actuació docent i investigador, elegir el director del departament, aprovar la 
distribució del pressupost, aprovar la memòria anual de docència i investigació, 
proposar la modificació de les plantilles i elaborar el projecte de Reglament del 
departament. 

La informació facilitada per la Universitat relativa als departaments existents per 
branques d'ensenyament, nombre de PDI assignats i nombre de membres en els consells 
de departaments, a 31 de desembre de 2003, es mostra en el quadre següent: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC. de 

la Salut 
Tècniques Total 

Nombre de departaments 9 20 14 2 8 53 

Nombre PDI assignats a departam. 373 803 422 92 400 2.090 

PDI 369 748 388 92 400 1.997 

PAS  21 41 63 5 54 184 

Alumnes 14 37 47 0 35 133 

Nombre de membres en consells de 
departaments total 

404 826 498 97 489 2.314 

Quadre 48 
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Dels 53 departaments existents en la Universitat a 31 de desembre de 2003, n'hem 
seleccionat 5 per a comprovar el funcionament dels seus consells de departament i els 
principals acord que s'hi han pres. Els departaments seleccionats són: 

4.2.4.1 Departament de Física Aplicada 

El Consell de Departament es compon de 26 membres. Durant 2003 es va reunir en 9 
ocasions, amb una assistència mitjana d'11,33 membres, un 43,6% del total. Els resultats 
segons les àrees de rellevància, va ser les següents: 

- Autonomia financera i d'organització: Diversos anàlisis i acords econòmics (que 
no abasten la totalitat del pressupost del Departament). 

- Docència: Selecció d'un professor associat i de contractats d'investigació 
"Ramón y Cajal" en el POD. Sol·licitud de 5 places de contractat doctor. 
contractat. Aprovació del barem i selecció d'un professor associat. 

- Estratègies i plans d'actuació: Pròrroga de tres mesos per a l'equip directiu. 

4.2.4.2 Departament Interuniversitari d'Òptica 

El Consell d'aquest Departament es compon de 61 membres. En 2003 es va reunir en 11 
ocasions amb una mitjana de 17,9 assistents per sessió, un 39,3% del total, en les quals 
van tractar les matèries següents: 

- Autonomia financera i d'organització: Anàlisi del resultat del pressupost anterior 
i aprovació del repartiment del vigent. 

- Docència: Aprovació POD 03/04, adscripció del professorat a centres i 
modificació de la plantilla 03/04. 

- Sistemes d'avaluació: Aprovació del tribunal per a llegir els treballs 
d'investigació, aprovació de programes d'assignatures del departament i 
composició del tribunal qualificador de 5é., 6é. i 7é. 

4.2.4.3 Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

El Consell d'aquest Departament està format per 85 membres. En 2003 es va reunir 11 
voltes i no hem pogut determinar l'índex d'assistència, ja que no se'ns han facilitat les 
dades al respecte. Els assumptes més importants tractats en l'exercici són: 

- Autonomia financera i d'organització: informe del pressupost de 2003 i 
aprovació de les despeses extraordinàries que s'han de realitzar. 

- Docència: Modificació de la plantilla del Departament i assignació POD curs 
03/04. 
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- Sistemes d'avaluació: Aprovació del tribunal de tesis doctorals, valoració de 
projectes i col·laboració de becaris. 

- Estratègies i plans d'actuació: Elecció del director del Departament. 

4.2.4.4 Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia 

El Consell del Departament té 68 membres. Durant 2003 va fer 3 reunions i no hem 
pogut determinar l'índex d'assistència, ja que no se'ns han facilitat les dades al respecte. 
Els assumptes més importants tractats van ser: 

- Docència: Proposta de modificació de la plantilla i renovació de contractes de 
professors. 

4.2.4.5 Departament de Química Analítica 

El Consell d'aquest Departament està format per 27 membres. En 2003 es va reunir 20 
voltes, amb una mitjana de 7,7 assistents per sessió, un 28,5% del total. Entre altres, s'hi 
van tractar les matèries següents: 

- Autonomia financera i d'organització: Proposta per a l'aprovació del reglament 
intern per a la gestió del pressupost. 

- Docència: Comparança capacitat/càrrega docent per al curs 03/04 i avaluació de 
necessitats. Adscripció del professorat a centres. 

- Sistemes d'avaluació: Aprovació del tribunal de suficiència investigadora i 
baremació de projectes per a beques de col·laboració. 

- Estratègies i plans d'actuació: modificacions al reglament intern del 
departament. 

Els quadres 49 a 51 mostren els departaments més significatius per branques 
d'ensenyament, segons el nombre de PDI, ingressos per contractes i convenis 
d'investigació i autonomia financera. 
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 NOMBRE DE PDI 

Departaments Humanitats Socials/Jurídiques Experimentals CC de la Salut Tècniques

FILOLOGIES INTEGRADES 60      
FUND. ANÀLISI ECONÒMICA  116     
QUÍMICA INORGÀNICA   55    
INFERMERIA    58  
LLENG. I SISTEMES INFORMÀT.      66
FILOLOGIA ANGLESA 58      
EC. FINAN., COMPTAB. I 
MÀRQUETING  99     
C. AMBIENTALS I REC. NATURALS   51    
INFERM. COM. PREVENTIVA I 
SALUT    34  
ENGINYERIA, OBRES PÚBLIQUES      64
FILOLOGIA ESPANYOLA 49      
SOCIOL. II, PSICOL. COMUNICACIÓ  98     
INTERUNIVERSITARI D'ÒPTICA   46    
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGR.      58

TOTALS 167 313 152 92 188

Quadre 49 

 
 INGRESSOS EN EUROS 

Departaments Humanitats Socials/Jurídiques Experimentals CC de la Salut Tècniques
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOG., 
FILOL. 96.532      
FUND. ANÀLISI ECONÒMICA  299.320     
ECOLOGIA   515.365    
ENFERM. COM. PREVENT. 
SALUT    94.376  
LLENG. I SISTEMES INFORMÀT.      1.248.487
FILOLOGIA CATALANA 64.613      
SOCIOL. II, PSICOL. 
COMUNICACIÓ  199.354     
QUÍMICA INORGÀNICA   479.456    
INFERMERIA    22.645  
ENGINYERIA QUÍMICA      361.262
FILOLOGIA ESPANYOLA 50.758      
SOCIOL. I I TEORIA COMUNIC.  142.707     
QUÍMICA FÍSICA   259.222    
TECNOLOGIA INFORM. I 
COMPUT.      217.700

TOTALS 211.903 641.382 1.254.043 117.021 1.827.449 

Quadre 50 
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Departaments Humanitats Socials/Jurídiques Experimentals CC de la Salut Tècniques

FILOLOGIA ESPANYOLA 8.280   
ORGANITZACIÓ EMPRESES 16.800   
QUÍMICA INORGÀNICA 8.943  
INFERMERIA  1.592 
CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ   13.439
FILOLOGIA ANGLESA 4.624   
ESTUDIS JURÍDICS ESTAT 8.993   
QUÍMICA FÍSICA 8.263  
CONSTRUCCIONS 
ARQUITECTÒNIQUES 

  12.387

FILOLOGIES INTEGRADES 3.560   
FUNDAMENTS ANÀLISI 
ECONÒMICA 

6.506   

ECOLOGIA 7.801  
LLENG. I SISTEMES 
INFORMÀTICS 

  12.088

TOTALS 16.464 32.299 25.007 1.592 37.914

L'autonomia financera s'ha mesurat segons els saldos, en euros, dels seus comptes gestionats a 31 de desembre de 
2003. 

Quadre 51 

4.2.5 Òrgans unipersonals 

El rector, d'acord amb l'article 20 de la LOU, exerceix la direcció, el govern i la gestió 
de la Universitat, desenvolupa les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats 
corresponents i executa els seus acords. Li corresponen totes aquelles competències que 
no tinguen expressament atribuïdes els altres òrgans i va ser nomenat pel decret 
96/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, per un període de 4 anys. 

D'acord amb l'article 53 dels Estatuts, els vicerectors tenen la missió de coordinar i 
dirigir les activitats que tinguen encomanades, sota l'autoritat del rector i són nomenats 
per un període de 4 anys. 

Hi ha 9 vicerectors que són: Alumnat; Coordinació i Comunicació; Extensió 
Universitària; Investigació; Ordenació Acadèmica i Professorat; Planificació 
Econòmica, Infraestructures i Serveis, nomenats per resolució del rector de 15 de juny 
de 2001. El Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu es nomena per resolució del 
rector de primer de febrer de 2002 i el de Convergència Europea i Qualitat el primer 
d'octubre de 2003. El Vicerectorat de Societats i Fundacions es nomena per resolució 
del rector del dia 1 d'octubre de 2003. 

El secretari general és nomenat pel rector, entre els funcionaris públics del grup A que 
presten els seus serveis en la Universitat. També ho és del Consell del Govern 
Provisional. A 1 d'octubre de 2003 van prendre possessió la secretària general i el 
gerent, que van ser nomenats per la resolució del 30 de juliol de 2001. 
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4.2.6 Participació dels òrgans de govern en funcions rellevants 

La Universitat ha aportat informació segons la participació dels seus òrgans de govern 
en la tramitació dels convenis i contractes d'investigació. 

 
 Proposta Elabor. Gestió Seguiment 
Projec. d'invest. art. 83   CS, CG, C DIR, CDEP, R, VR, SG, G CG, CDIR, R, VR, SG, G 
Projec. d'invest. europeus VR, G VR  CDIR, R, VR, SG, G 
Projec. d'invest. per concurs    CS, CG, CDIR, R, VR, SG, G 

 
G: Gerent   SG: Secretaria General 
R: Rector   VR: Vicerector 
CS: Consell Social  CDIR: Consell de direcció   
CG: Consell de Govern  CDEP: Consell departament  

   
Quadre 52 

4.3 Gestió i control intern 

4.3.1 Gestió 

La proposta d'actualització administrativa de la Universitat, aprovada pel Consell Social 
el 27 de maig de 2002 (vegeu l'apartat 4.4.2), estableix els diferents serveis que 
componen la Universitat, que depenen orgànicament de la Gerència i que són els 
següents: 

1. De gestió econòmica 

2. De comptabilitat. 

3. De control de gestió 

4. De gestió de personal 

5. De selecció i formació 

6. De gestió acadèmica 

7. De servei d'informació 

8. De prevenció, protecció civil i seguretat i salut 

9. De publicacions 

10. D'investigació i transferència de tecnologia 

11. D'infraestructures i serveis 

12. D'alumnat 

13. D'informàtica 

14. Servei jurídic. 

 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 61 - 

En el quadre següent figura el nombre i les característiques de les unitats que gestionen 
els comptes bancaris de la Universitat. 

 
Unitats perifèriques   

Unitats centrals Permanents Transitòries 

 

Total 

Unitats existents 3 97 1 101 

Distribució PAS 47 608 9 664 

Gestió de comptes     

Nombre total 17 99 1 117 

Nom. sense movim. operat. 0 0 0 0 

Import de saldos 21.698.737 583.393 8.066 22.290.196 

Quadre 53 

4.3.2 Control intern 

La Universitat no compta amb un òrgan de control intern pròpiament dit. La informació 
facilitada fa referència al servei de control de gestió, integrat per un director de servei, 
un subdirector de pressuposts, un gestor en cap i un gestor. Les funcions d'aquests 
servei són les següents: 

- Elaboració d'un pressupost 

- Control i seguiment dels programes institucionals 

- Suport d'auditoria 

- Col·laboració en l'obtenció de dades per al finançament per objectius de la 
Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de la Generalitat Valenciana. 

4.4 Mitjans personals 

4.4.1 Evolució de l'estructura i del cost dels recursos humans 

En el quadre 54 mostrem la informació facilitada per la Universitat referida als exercicis 
de 2000 a 2003, per branques d'ensenyament, del nombre de personal docent i 
investigador que presta els seus serveis en la Universitat, distingint entre personal 
funcionari, laboral i d'altre personal. 
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Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i 
d'investigació 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre ÀREA 
D'ENSE-

NYAMENT funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre

personal funcion. laborals d'altre
personal funcion. laborals d'altre 

personal

Humanitats 129 124   133 131  148 129  162 128  

Socials i Jurí. 240 367   248 426  279 428  310 422  

Experimentals 134 174   146 174  157 173  182 151  

CC. de la Salut 30 47   30 52  30 55  35 53  

Tècniques 136 164   146 189  165 200  196 191  

Total parcial 669 876   703 972  779 985  885 945  

TOTAL 
EXERCICI 1545 1675 1764 1830 

Quadre 54 

En el quadre 55 indiquem la informació facilitada per la Universitat referida als 
exercicis de 2000 a 2003, per branques d'ensenyament i en euros, del cost de personal 
docent i investigador que presta els seus serveis en la Universitat, distingint entre 
personal funcionari, laboral i d'altre personal. 

 
Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal docent i d'investigació Personal docent i d'investigació Personal docent  i d'investigació Personal docent  i d'investigació 

Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost 
Àrea 

d'ensenyament 

funcion. laborals d'altre 
ersonal funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre
personal funcion. laborals d'altre.

personal

Humanitats 4.965.919 2.008.572  5.565.406 1.851.034  5.881.855 2.387.342  7.036.920 2.426.112  

Socials i Juríd. 8.044.065 5.559.568  9.295.248 5.896.333  9.622.497 7.348.493  11.501.891 7.213.790  

Experimentals 5.369.145 2.786.712  6.015.808 2.946.451  6.239.150 3.362.222  7.789.136 3.096.617  

CC. de la Salut 881.441 454.216  948.828 544.226  969.691 684.359  1.223.549 629.211  

Tècniques 4.021.066 2.378.954  4.684.206 2.344.741  4.978.694 3.232.464  6.258.871 3.108.655  

Total parcial 23.281.636 13.188.022  26.509.496 13.582.785  27.691.887 17.014.880  33.810.367 16.474.385  

TOTAL 
EXERCICI 36.469.658 40.092.281 44.706.767 50.284.752 

Quadre 55 

De la informació recollida en els quadres 54 i 55 podem deduir que en el període 2000 
al 2003, l'increment del nombre de personal docent i investigador ha sigut del 18,4% i 
l'augment del cost del personal del 37,9%. 
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Els quadres 56 i 57 apleguen la informació presentada per la Universitat referida als 
exercicis de 2000 a 2003, sobre el nombre i cost del personal administratiu i de serveis, 
en euros, distingint entre personal funcionari, laboral i d'altre personal, per branques 
d'ensenyament: 

 
Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal administratiu i de 
serveis 

Personal administratiu i 
de serveis 

Personal administratiu i de 
serveis 

Personal administratiu i de 
serveis 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre NombreÀrea 
d'ensenyament 

funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal

Humanitats 21 32   28 29  33 22   30 29  

Socials i Jurí. 44 80   61 70  77 61   87 74  

Experimentals 42 55   51 65  55 51   66 52  

CC. de la Salut 4 7   4 7  7 2   9 3  

Tècniques 24 32   28 35  29 40   35 50  

Serv. General. 230 261   274 255  324 253   365 263  

Total parcial  365 467   446 461  525 429   592 471  
TOTAL 

EXERCICI 832 907 954 1063 

Quadre 56 

Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal administratiu i de serveis Personal administratiu i de serveis Personal administratiu i de serveis Personal administratiu i de serveis 
Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Àrea 

d'ensenyament 
funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre 
personal

Humanitats 629.868  577.555    697.449 513.466  747.336 575.265   852.667 721.345  

Socials i Jurí. 1.384.269  1.290.221    1.654.249 1.214.437  1.938.207 2.009.015   2.178.688 2.222.591  

Experimentals 1.304.399  1.111.784    1.357.843 988.130  1.539.832 1.069.002   1.657.733 1.232.717  

CC. de la Salut 92.638  134.986    141.923 61.148  223.468 61.974   246.253 100.239  

Tècniques 756.405  692.491    770.832 952.328  1.032.728 965.579   1.105.123 1.241.001  

Serveis General. 7.622.856  5.267.686    8.635.891 5.913.884  10.527.356 6.257.474   11.816.274 7.652.688  

Total parcial 11.790.435  9.074.723   13.258.187  9.643.393    16.008.927 10.938.309   17.856.738  13.170.581   

TOTAL 
EXERCICI 20.865.158  22.901.580  26.947.236  31.027.319  

Quadre 57 

De l'anàlisi de les variacions experimentades durant els exercicis de 2000 a 2003, 
s'observa un creixement major del personal funcionari, un 62,2% que del personal 
laboral, menys d'1%. Les variacions del cost d'aquest personal es xifren en un 51,5% i 
un 45,1% respectivament. 
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En el quadre 58 recollim la informació facilitada per la Universitat referida als exercicis 
de 2000 a 2003, del nombre de personal equivalent a temps complet de personal docent 
i investigador, distingint entre personal funcionari, laboral i d'altre personal. 

 
Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
Àrea 

d'ensenyament 

funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal

Humanitats 129 95   133 104  148 106  162 103  

Socials i Jurí. 239 276   247 317  277 321  308 307  

Experimentals 134 131   146 133  157 132  182 112  

CC. de la Salut 30 24   30 29  30 31  35 33  

Tècniques 132 120   141 139  159 147  188 137  

Total Parcial 664 646   697 722   771 737   875 692   

TOTAL 
EXERCICI 1310 1419 1508 1567 

Quadre 58 
 

La taula d'equivalències per a realitzar el quadre anterior s'exposa tot seguit: 

- Temps complet: 100,0% 

- Temps parcial 12 hores: 75% 

- Temps parcial 10 hores: 62% 

- Temps parcial 8 hores: 50% 

- Temps parcial 6 hores: 37%  

Els quadres 59 i 60, respectivament, apleguen la informació facilitada per la Universitat 
referida als exercicis de 2000 a 2003, sobre el nombre de personal docent i investigador 
amb dedicació exclusiva a la investigació i a la gestió i el seu cost en euros. 
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Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. TIPUS DE SERVEI 

Funcio-
naris Laborals D'altre 

personal 
Funcio-

naris Laborals D'altre 
personal

Funcio-
naris Laborals D'altre 

personal 
Funcio-

naris Laborals D'altre 
personal

Investigació 484 116   519 138  593 123   676 86  

Gestió i administr.  1     1   1    1   

Serveis compl. i 
auxiliars                    

Total 485 116   520 138  594 123   677 86  

TOTAL 
EXERCICI 601 658 717 763 

Nota: S'hi inclou el PDI que són doctors 

Quadre 59 

Nota: Criteri que estableix l'INE segons el qual cada universitat dedica per terme mitjà el 38% de la 
despesa de personal docent amb capacitat investigadora 

Quadre 60 

Com observem en els quadres anteriors, s'ha produït un increment en el nombre de 
personal dedicat exclusivament a la investigació. Així, en 2000 el nombre de personal 
dedicat a la investigació era de 600 i en 2003 de 762. Açò comporta una variació del 
27,0%. El cost que va suposar per a la Universitat el manteniment d'aquest personal per 
al mateix període, s'incrementa en 3.480.752 euros, en valors absoluts, cosa que 
representa un increment del 45,2%. 

Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal docent i 
d'investigació 

Personal docent i   
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Personal docent  i 
d'investigació 

Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost
TIPUS DE 
SERVEI 

Funcio-
naris Laborals 

D'al. 
perso-

nal 

Funcio-
naris Laborals D'al. 

personal
Funcio-

naris Laborals 
D'al 

perso-
nal 

Funcio-
naris Laborals 

D'al.
perso-

nal 

Investigació 6.581.705 1.116.730   7.279.813 1.424.647  8.497.733 1.365.276   10.322.883 856.304  

Gestió i administr.  53.989      59.863   68.143     76.026   

Serveis compl. i 
auxiliars                  

Total 6.635.694 1.116.730   7.339.676 1.424.647  8.565.876 1.365.276   10.398.909 856.304  

TOTAL 
EXERCICI 7.752.424 8.764.323 9.931.152 11.255.213 
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Els quadres 61 i 62 mostren, respectivament, la informació facilitada per la Universitat 
referida als exercicis de 2000 al 2003, del nombre i del cost en euros del personal 
administratiu i de serveis amb dedicació a la investigació i a la gestió. 

 
Ecercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Tipus de servei 

funcion. laborals 
d'altre 

personal funcion. laborals 
d'altre 

personal funcion. laborals 
d'altre 

personal funcion. laborals 
d'altre 

personal

Investigació  118 124   127 142  156 133  193 159  

Gestió i administració 247 343  319 319 369 296  399 312  

Serveis compl. i aux.      

Total 365 467  446 461 525 429  592 471  

Total exercici 832 907 954 1.063 

Quadre 61 

 
Exercici 2000 Exercici 2001 Exercici 2002 Exercici 2003 

Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis Personal Administració i Serveis 
Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost 

Tipus de servei 

funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal funcion. laborals d'altre 
personal funcion. laborals d'altre 

personal 

Investigació 509.992 420.870   511.489 437.902  670.838 611.786   870.457 840.673  

Gestió i administració 8.390.483 6.268.928  9.848.257 6.724.046 11.536.675 7.736.440  12.053.688 9.236.038

Serveis compl. i aux.       

Total 8.900.475 6.689.798  10.359.746 7.161.948 12.207.513 8.348.226  12.924.145 10.076.711

Total exercici 15.590.273 17.521.694 20.555.739 23.000.856 

Nota: S'ha seguit el criteri de l'INE, segons el qual cada Universitat dedica, per termini mitjà, el 15% 
de la despesa de personal no docent que presta aquest tipus de serveis complementaris. Quant al personal 
investigador, aquests sí que computen el 100% del seu cost d'investigació.  

Quadre 62 

La Universitat no ha facilitat la informació del personal amb dedicació exclusiva a la 
gestió d'altres serveis complementaris. 
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4.4.2 Instruments de gestió de personal 

4.4.2.1 Planificació i objectius en matèria de personal i pla d'actuació 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, la Universitat té com a objectiu dur a 
terme una reestructuració administrativa, i amb aquesta finalitat i com a primer pas, s'ha 
desenvolupat una proposta d'actualització administrativa aprovada pel Consell Social el 
27 de maig de 2002. La dita reestructuració es basa en els objectius següents: 

- Integrar en els serveis les unitats actualment disperses. 

- Especialització mitjançant la creació de nous serveis. 

- Vinculació funcional de serveis amb els vicerectorats i secretariats 
corresponents. 

- Desconcentració per mitjà dels administradors territorials i gestors en cap en 
departaments i instituts. 

La dita proposta s'estructura en tres parts: 

- Un nou organigrama de serveis on s'estableixen les dependències orgànica i 
funcional dels distints serveis. 

- Un catàleg de llocs de treball on s'estableixen els grups i nivells de cada un dels 
llocs de treball que considera la proposta, sense concretar el nombre de places 
previstes per a cada un d'aquests llocs. 

- Normativa reguladora de la jornada de treball, vacances, llicències, permisos, 
oferta d'ocupació, processos de selecció i provisió de llocs de treball, 
productivitat i gratificacions extraordinàries. 

L'organigrama estableix 14 serveis i una unitat de planificació estratègica i de qualitat. 

Quant al personal docent investigador, el Consell de Govern, amb data 27 de novembre 
de 2003 aprova el pla d'estabilitat i promoció del professorat per adaptar la plantilla 
docent a la nova ordenació normativa, LOU i decret 174/2002, de 15 d'octubre del 
Govern Valencià, sobre "Règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions 
addicionals del professorat universitari". El dit pla abasta els objectius següents: 

- Objectiu de promoció i estabilitat del professorat. El programa es desenvoluparà 
entre gener de 2004 i gener de 2006 podent-se revisar per a dates posteriors i 
està dirigit a transformar en figures estables de professorat (TU. TEU. contractat 
doctor, professor col·laborador) o transitòriament en ajudant doctor i/o ajudant, 
les places actualment ocupades per contractats LRU d'ajudants d'universitat, 
tipus 1 i 2, ajudants d'escola universitària i associats a temps complet tipus 2 i 3. 

- Objectiu de formació de titulars d'Escola Universitària: es pretén incentivar la 
formació acadèmica dels titulars d'Escola Universitària que no tenen el grau de 
doctor. En aquesta qüestió, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica planteja un 
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programa de millora que considera una minoració de capacitat docent que en cap 
cas podrà superar el 50% de la capacitat final del professor, quedant condicionat 
a la realització per part dels beneficiaris, d'estudis de segon, tercer cicle i 
redacció, lectura i defensa de la tesis doctoral. L'execució del dit pla es realitzarà 
de manera escalonada en tres anualitats o exercicis pressupostaris fins el 
2006/2007. S'establiran criteris de prelació en el cas que el cost de les 
sol·licituds superen la quantia pressupostària estimada per a cada anualitat. 

A la data de redacció d'aquest informe, els òrgans de govern de la Universitat havien 
adoptat les mesures següents: 

- Aprovació de la RPT de la Universitat (vegeu l'apartat 4.4.2.4). 

- El dia 24 de febrer de 2004, el Consell de Govern va aprovar el programa per 
incentivar la formació dels titulars d'Escola Universitària. 

4.4.2.2 Indicadors de gestió del personal 

La Unitat Tècnica de Qualitat de la Universitat, ens ha facilitat els següents indicadors 
de gestió de personal: 

- Dedicació parcial: la ratio de dedicació parcial l'hem obtinguda pel quocient 
entre el PDI amb dedicació parcial en la branca corresponent i el total de PDI en 
aqueixa mateixa branca. Els resultats els expressem en el quadre 63: 

 
Branca % 

Humanitats 27,0% 

Socials i Jurídiques 42,0% 

Experimentals 30,0% 

CC de la Salut 50,0% 

Tècniques 46,0% 

Global 39,0% 

Quadre 63 

- Ratios alumnes/professors; la Universitat no ha pogut calcular aquesta ratio, per 
causa de les limitacions del sistema informàtic. 

- En el quadre 64 mostrem les ratios d'envelliment del PDI, distingint entre l'edat 
mitjana del professorat i percentatge de majors de 60 i 65 anys: 
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Branca % Majors 

60 
%Majors 

65 
Edat 

mitjana 

Humanitats 3,8% 0,7% 43 

Socials i Jurídiques 2,9% 1,4% 42 

Experimentals 2,7% 0,9% 42 

CC de la Salut 1,1% 0,0% 44 

Tècniques 2,6% 1,3% 41 

Global 2,8% 1,1% 42 

Quadre 64 

4.4.2.3 Plantilla de la Universitat 

La plantilla de la Universitat en el 2003, segons la informació que ens ha facilitat, és la 
següent: 

 
Personal Tipus 2003 % 

Personal d'Administració i serveis Funcionaris 

Laborals 

D'altre personal 

592 

471 

0 

 

 TOTAL PAS 1.063 36,7% 

Personal docent i investigador Funcionaris 

Laborals 

D'altre personal 

885 

945 

0 

 

 TOTAL PDI 1.830 63,3% 

TOTAL  2.893 100,0% 

Quadre 65 

En el quadre anterior observem que el 36,7% de la plantilla correspon a personal 
d'administració i serveis i la resta, a personal docent. Del personal docent i investigador, 
el 48,8% són funcionaris i el 51,6% laborals. Del personal de l'administració i serveis, el 
55,7% són funcionaris i el 44,3% laborals. 

4.4.2.4 Relació de llocs de treball 

L'última relació de llocs de treball de personal d'"Administració i serveis", va ser 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 17 d'abril de 1989. 
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Des d'aquesta data les actualitzacions del catàleg de llocs de treball i del nombre 
d'efectius de personal, s'han palesat mitjançant les plantilles pressupostàries, que han 
actuat com a únic document de formalització. 

Per tant, la Universitat no compta amb una RLT actualitzada a 31 de desembre de 2003. 
No obstant això, durant 2004 s'ha preparat una RLT actualitzada tant per als PDI 
(aprovada el 26 de juliol de 2004 pel Consell de Govern) com per als PAS (aprovada el 
2 de juliol de 2004 pel Consell Social), tot i que a la data de redacció d'aquest informe 
encara no s'ha publicat en el DOGV. 

4.5 Mitjans informàtics 

D'acord amb la informació facilitada tot seguit descrivim els mitjans informàtics de la 
Universitat a 31 de desembre de 2003: 

a) Gestió acadèmica: L'aplicació es diu Universitas XXI, Gestió Acadèmica (abans 
AGORA) i ha sigut desenvolupada per l'Oficina de Cooperació Universitària, 
OCU, una empresa propietat de diverses universitats i el SCH. 

 Es va adquirir en 1998, i en l'actualitat són 19 les universitats espanyoles que 
utilitzen aquesta aplicació per a la seua gestió acadèmica. 

 L'aplicació està desenvolupada en l'entorn Oracle i cobreix totes les àrees de la 
gestió acadèmica: plans d'estudis, matriculació, expedients, actes, beques, taxes, 
títols, etc. 

 L'aplicació permet la gestió de tot tipus d'estudis: 

 - Estudis oficials de primer cicle, de primer i segons cicle o sols segon cicle. 

 - Estudis propis. 

 - Màsters, cursos d'expert i especialista. 

 - Estudis de menys de 200 hores. 

 - Doctorat. 

 - Universitat permanent. 

 El manteniment de l'aplicació comprén la seua adaptació a qualsevol normativa 
d'àmbit estatal o autonòmica que puga aparèixer. 

 En el Servei d'Informàtica tenen dedicades quatre persones a temps parcial per al 
manteniment i l'explotació de la gestió acadèmica. 

 En l'actualitat hi ha 380 usuaris registrats que treballen amb l'aplicació. 

b) Gestió de recursos humans: L'aplicació es diu Universitas XXI Recursos 
Humans (abans HOMINIS) i també ha sigut desenvolupada per l'Oficina de 
Cooperació Universitària. 
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 Com en el cas anterior també es va adquirir en 1998 i la seua posada en 
funcionament va ser en gener de 2000. 

 En l'actualitat són 28 les universitats espanyoles les que utilitzen aquesta 
aplicació per a gestionar els recursos humans. 

 L'aplicació està desenvolupada en l'entorn Oracle i es compon dels mòduls de 
nòmines, expedient administratiu, formació, accés i pressupost. 

 El manteniment de l'aplicació comprén la seua adaptació a qualsevol normativa 
d'àmbit estatal o autonòmica que puga aparèixer. 

 En el Servei d'informàtica tenen dedicades 2 persones per al manteniment i 
l'explotació d'aquesta aplicació. 

c) Gestió econòmica: (SIC'2) aplicació de desenvolupament propi basada en 
l'entorn web. 

 Es va desenvolupar em 1999 partint d'una altra aplicació anterior també de 
desenvolupament propi per adaptar-la a l'efecte 2000 i a l'euro. 

 Els principals mòduls d'aquesta aplicació són: 

- Tancament de l'exercici 

- Declaracions 

- Comptabilitat 

- Despeses 

- Investigació 

- Inventari 

- Validació de propostes 

- Pagament per caixa 

- Manteniments diversos 

 El SIC'2 és un programa de comptabilitat elaborat per la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat (IGAE). 

 En total són 29 universitats les que utilitzen aquests programari que cedeix 
gratuïtament la IGAE. 

 El nucli bàsic de SIC'2 abasta la comptabilitat pressupostària de despeses i 
ingressos; la comptabilitat d'operacions comercials i no pressupostàries; la 
comptabilitat economicopatrimonial; el seguiment dels projectes de despesa; 
l'ordenació i gestió de pagaments; el control de cobraments i la tresoreria. A més 
a més, integra un conjunt de subsistemes complementaris (pagaments per 
justificar, avançaments de caixa fixa i contret previ) i es connecta amb mòduls 
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especialitzats de gestió (endeutament, immobilitzat financer i no financer, 
préstecs i caixa de dipòsits). 

 El Servei d'informàtica té dedicada una persona a temps parcial per al suport 
tècnic del servidor i les comunicacions necessàries. 

d) Biblioteques: En 1999 es va adquirir el programa per a la gestió dels fons 
bibliogràfics de la Universitat. 

 El programa es diu UNICORN i és de l'empresa SIRSI. 

 Disposa d'una versió per a ús exclusiu de les persones que treballen en les 
biblioteques amb el mòduls següents: 

 - Catalogació 

 - Circulació 

 - Adquisicions 

 - Publicacions periòdiques 

 També existeix una opció per accedir a la consulta del catàleg bibliogràfic 
d'accés públic (OPAC) a través d'Internet usant qualsevol navegador web. 

e) Campus virtual: Aplicació per al suport de la gestió, la docència i la investigació 
de la Universitat. 

 Desenrotllada íntegrament per la Universitat des de 1997 és la Intranet 
corporativa de la Universitat a la qual tenen accés tots els membres de la 
comunitat universitària. 

f) Registre: En 2001 es va adquirir el programa INVESICRES per automatitzar el 
Registre General de la Universitat. 

 Quant a la gestió plurianual, la Universitat gestiona els projectes d'investigació 
mitjançant el seguiment de les despeses i ingressos relacionats des de l'inici fins 
a l'acabament. Aquest període engloba, en la majoria de casos, més d'un exercici 
econòmic. 

Els mitjans personals es concreten en 61 persones a temps complet, 37 de les quals són 
titulades. 

Per últim cal assenyalar que la Universitat disposa de 4.500 ordinadors personals, 45 
aules d'informàtica, 1.715 equips destinats a les aules, 2.000 comptes de correu 
electrònic de PDI, 1.200 de PAS i 71.500 d'alumnes. 

Aquest departament té assignat un pressupost anual de 132.700 euros. 
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Quant a la gestió acadèmica, la Universitat edita a través de la web el contingut de tots 
els recursos matriculats, avaluacions d'exàmens, retroalimentació personalitzada i la 
pàgina web del professor. 

4.6 D'altres ens públics dependents de la Universitat 

4.6.1 Ens participats majoritàriament per la Universitat 

A 31 de desembre de 2003, els ens amb pressupost independent de la Universitat, 
participats per la Universitat en més d'un 50% es mostren en el quadre següent: 

 

Denominació Domicili Forma 
jurídica Data creació

Actiu 
(euros) 

Pressup. 
(euros) 

% 
partic.

Fundació general de 
la Universitat 
d'Alacant 

Ed. German Bernacer 
campus Sant Vicent 
del Raspeig 

Fundació 6/2/2003 60.000   100% 

Societat de Relacions 
Internacionals Campus Sant Vicent  Societat 

anònima 28/2/1995 1.502.578  100% 

Taller d'imatge de la 
UA, S.A. 

Ctra. Sant Vicent s/n 
03690-Sant Vicent del 
Raspeig Alacant 

Societat 
anònima 21/2/1995 1.219.872   100% 

Quadre 66 

D'aquests tres organismes s'ha obtingut de la Universitat l'escriptura de constitució, els 
estatuts, la composició dels òrgans de gestió, la memòria d'activitats i els comptes 
anuals. 

Els comptes anuals dels tres organismes no han sigut retuts a la Generalitat valenciana. 

La Societat de Relacions Internacionals ha presentat un informe d'auditoria a 31 de 
desembre de 2003. 

La Fundació General d'Alacant té per objecte cooperar en el compliment dels fins propis 
de la Universitat, contribuint a la millora de les seues prestacions de transmissió de 
sabers, d'investigació i formació humana integral, i més en particular l'adjudicació de les 
beques d'estudis, la creació de premis d'índole cultural i professional, així com la 
celebració de seminaris, jornades, cursos, conferències i d'altres activitats. 

La Societat de Relacions Internacionals té per objecte social servir de suport 
instrumental a la Universitat per a: 

- Impartir cursos d'idiomes. 

- Organitzar exàmens per obtenir títols oficials d'espanyol. 

- Cooperació i intercanvis universitaris en totes les seus vessants. 
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El Taller de la Imatge té com a objecte social servir de suport instrumental a la 
Universitat per a : 

- La promoció dels sistemes educatius i d'investigació universitària en l'àrea 
audiovisual. 

- La producció, coproducció o emissió de productes audiovisuals, presentació de 
serveis, execució d'estudis o realització  d'investigacions en l'àrea audiovisual. 

- Impartir cursos sobre temes audiovisuals. 

- L'explotació dels productes, béns o drets conseqüència de la seua activitat. 

En l'exercici de 2003, els comptes anuals d'aquesta societat tenia unes pèrdues de 
191.665 euros. 

4.6.2 Ens participats minoritàriament per la Universitat 

Els ens amb pressupost independent de la Universitat a 31 de desembre de 2003, 
participats per la Universitat en menys del 50%, són els següents: 

 
Denominació Domicili Forma Jurídica Data 

creació 
% 

Partic.

Fundació Universitària 
d'Investigació Arqueològica, 
L'Alcúdia 

Ptda. Alzabaras baix. Pol.1 
138 03290 ELX 

Fundació CIF: 
G53313870. 
Person. Juríd. 

02/04/1996 31,9%

Portal Universia, S.A. P. Castellana, 7-3 28046 
Madrid 

Societat Anònima 07/07/2000 1,50%

Institut Universitari de 
Postgrau 

C/ Torrelaguna, 60 28043 
Madrid 

Societat Anònima 12/12/2001 16%

Col·legi Major U. d'Alacant, 
Fundació de la C.V. 

Campus Universitat, s/n Fundació 22/12/1982 6,8%

Quadre 67 

Segons la informació facilitada per la Universitat, aquesta no té participació indirecta en 
uns altres organismes i entitats. 

4.6.3 Relacions amb uns altres organismes 

La Universitat té un conveni signat amb el Banc de Santander i un altre (amb una 
addenda posterior) amb la Fundació Marcelino Botín. Els detalls d'aquest convenis es 
mostren en el quadre 68: 
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Identificació Àmbit temporal 

Nom Domicili Agents Fins Inici Duració 

Tipus 
d'implicació 
financ. 

Conveni específic Crta. S. Vicent del 
Raspeig s/n 
06390. S. V. 
Raspeig 

Banco 
Santander 

Col·laborar en el projecte de 
biblioteca electrònica de 
llenguatge de signes 

17/03/1999 5 anys, prorrogable 
tàcitament per períodes 
iguals, tret de denúncia 
de les parts 

Sí 

  Crta. S. Vicent del 
Raspeig s/n 
06390. S. V. 
Raspeig 

Fundació 
Marcelino 
Botín 

Col·laborar en el projecte de 
biblioteca electrònica de 
llengua espanyola 

17/03/1999 5 anys, prorrogable 
tàcitament per períodes 
iguals, tret de denúncia 
de les parts 

Sí 

Conveni específic addenda al 
conveni específic amb la 
fundació Marcelino Botín 
signat el 17 de març de 1999 

Crta. S. Vicent del 
Raspeig s/n 
06390. S. V. 
Raspeig 

Fundació 
Marcelino 
Botín 

La Fundació M. Botín es 
compromet durant la vigència 
del conveni a incrementar 
l'aportació virtual 

17/07/2001 5 anys, prorrogable 
tàcitament per períodes 
iguals, tret de denúncia 
de les parts 

Sí 

Quadre 68 

4.7 Coordinació i cooperació interuniversitària 

La Llei 5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana crea els següents 
organismes interuniversitaris autonòmics: 

- El Consell Valencià d'Universitats 

Aquest Consell és un òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat, 
per mitjà de la conselleria competent, en matèria d'universitats i es crea com a 
instrument de coordinació del sistema universitari valencià. 

Aquest Consell s'estructura en els següents òrgans: unipersonals (la Presidència, la 
Vicepresidència i la Secretaria) i els col·legiats (el Ple, la Comissió Acadèmica i la 
Comissió de Coordinació). 

El funcionament, així com les funcions del Consell Valencià  d'Universitats es regula en 
l'article 3 de la citada llei. 

- La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat 

Aquesta comissió es crea com a òrgan d'acreditació i avaluació externa de les activitats 
docents i investigadores, programes, serveis, ensenyaments, centres i institucions i 
professorat del sistema universitari valencià, en els termes establits en la llei esmentada. 

La comissió actua sota els principis d'independència, objectivitat i publicitat i està 
adscrita orgànicament a la conselleria competent en matèria d'universitats. 

Les funcions d'aquest a comissió estan regulades en l'article 12 de la citada llei. Entre 
altres, la comissió proposa els objectius de qualitat per al sistema universitari, valora la 
qualitat del servei públic realitzat per les universitats públiques valencianes, acredita i 
avalua les activitats docents i investigadores i de gestió del professorat universitari, 
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proposa mesures de millora de qualitat dels serveis que presten les universitats, 
especialment en la docència, investigació i alguna més. 

Aquesta comissió està presidida pel vicepresident o la vicepresidenta del Consell 
Valencià d'Universitats i està formada, a més, pel coordinador tècnic o coordinadora 
tècnica i 16 vocals nomenats pel conseller competent en matèria d'universitats previ 
informe preceptiu del Consell Valencià d'Universitats, que han d'acomplir una sèrie de 
requisits. 

Per a realitzar les seues funcions, la comissió comptarà amb l'assessorament de la 
comunitat científica, articulant-lo mitjançant comités d'avaluació per camps científics. 
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5. INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA 

5.1 Investigació 

5.1.1 Objectius i mitjans de la investigació 

L'òrgan de direcció i suport a la investigació de la Universitat, està dirigit pel Vicerector 
d'investigació. 

El pressupost inicial i final, i les obligacions reconegudes en l'exercici de 2003 
gestionats pel Vicerectorat d'investigació és d'11.280.998 euros i 14.920.395 euros, 
respectivament. 

En la Universitat no existeix un pla estratègic d'investigació, encara que sí que s'han 
desenvolupat, segons la informació facilitada, unes línies clares d'investigació. 

- S'ha desenrotllat una estructura de grups d'investigació. 

- Existeix un programa de compliment d'objectius que mesura la productivitat 
cientificotècnica de cada grup d'investigació i estableix el finançament en funció 
dels objectius aconseguits. 

- S'han establit una sèrie de programes propis (convocatòria interna de la 
Universitat) que suporten i complementen les distintes convocatòries 
autonòmiques, nacionals i europees en matèria d'investigació i desenvolupament 
tecnològic. 

A fi de valorar el grau d'eficàcia i eficiència en la gestió de la investigació universitària, 
hem sol·licitat documentació sobre indicadors i instruments d'avaluació de resultats i 
seguiment d'objectius i actuacions en I+D+I. La Universitat ha facilitat aquells 
indicadors que tenen relació amb la investigació, sol·licitats per la Generalitat 
Valenciana per a obtenir la subvenció condicionada al compliment d'objectius: 

ISEX-Índex de sexennis: relació entre el nombre de sexennis acreditats pel personal en 
actiu en la Universitat i els triennis dels professors doctors amb dedicació a temps 
complet en la Universitat amb almenys 2 triennis d'antiguitat. Valor curs 2002-2003: 
73,9%.  

RIDT-Recursos de IDT per PDTC: drets reconeguts d'ingressos anuals en projectes o 
treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic o artístic per professors doctors 
amb dedicació a temps complet en la Universitat. Valor curs 2002-2003: 14.071,57. 

TDOC-Nombre de tesis doctorals llegides en un any per professor doctor a temps 
complet: total de tesis doctorals  llegides en un anys en una universitat. Valor curs 
2002-2003: 0,03. 
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5.1.2 Potencial de la investigació 

El quadre 69 reflecteix segons la informació presentada per la Universitat, el potencial 
de la investigació mesurat pel nombre de PDI que a primer de gener de 2003 prestava 
els seus serveis en exclusiva a la investigació i els sexennis reconeguts a aquests 
treballadors, així com pel nombre de centres especialitzats existents en la Universitat en 
la mateixa data: 

 
 Personal especialitzat "Centres especialitzats d'investigació” 

 Instituts Universitaris d'Investigació 

 Exclusiva 
Sexennis 

reconeguts
Grups 

d'investigació Total Interuniversitats Adscrits 

Universitat 9 382 128 4 2 0

Per branques:    

Experimental 5 109  

Humanitats 0 136  

CC. de la Salut 0 10  

Socials 3 91  

Tècniques 1 36  

Quadre 69 

Per decret 204/2003, de 10 d'octubre, es van crear 5 instituts d'investigació més per la 
qual cosa a 31 de desembre de 2003, la Universitat comptava amb 9 d'aquests centres 
(vegeu l'apartat 4.1). 

5.1.3 Estructura de suport a la investigació 

La informació facilitada recull com a òrgans de suport a la investigació, l'oficina 
d'investigació i transferències de tecnologia SIGITT-OTRI. Aquesta oficina és una 
unitat de la pròpia Universitat amb 17 persones assignades, i que en l'exercici de 2003 
va gestionar 514 projectes per un total de 9.231.029 euros d'ingressos. 

Es tracta d'una unitat no especialitzada que opera amb qualsevol tipus de projectes 
d'investigació i transferències de tecnologia contractats d'acord amb l'article 83 de la 
LOU, o per convocatòries públiques nacionals, autonòmiques o europees. 

5.1.4 Finançament de la investigació 

La Universitat no pot obtenir informació sobre els drets i les obligacions reconegudes en 
els pressuposts dels anys 2000 a 2003 com a conseqüència de la gestió dels convenis i 
contractes d'investigació. 
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Respecte a les retencions que practica la Universitat, en concepte d'overhead, s'ha 
realitzat una estimació d'acord amb la normativa interna de la Universitat que assigna 
una retenció del 9,09% dels ingressos dels projectes contractats segons l'article 83 de la 
LOU i projectes europeus. Aquesta estimació puja a 313.430 euros. 

Els projectes principals per cada modalitat en funció de l'import inicial contractat, els 
mostrem en el quadre següent en euros: 
 

Tipus de 
projecte Títol Referència Import  Dpt./Institut 

Europeu: 
Xarxa d'Excel·lència VI PM: PASCAL. 
Pattern analysis statistical modelling and 
computational learnin 

IST-2002-506778 
signat: 

12/12/2003 
80.000 

Departament de 
Llenguatges i Sistemes 
Informàtics (DLSI) 

Per concurs 
nacional: 

Estudi de nanopartícules d'un o diversos 
components (aliatges) BQU2003-03877 230.250 Departament de 

Química Física 

Per concurs 
autonòmic: Sistema MALDI-TOF INFRA03/91 146.074 Departament de 

Química Orgànica 

Article 83: 

Informatització del nivell avançat C i 
realització de millores del nivell intermedi 
B del curs General d'Espanyol en Internet 
de l'Instituto Cervantes 

institutocervantes
1-03D 888.329 Dpt. de Llenguatges i 

Sistemes Informàtics 

Quadre 70 

La Universitat ha obtingut 61 patents i té en tràmit 10 sol·licituds. 

El quadre 71 mostra en euros, els recursos destinats als projectes I+D+I, diferenciant 
entre recursos propis i aliens, i aquests últims, entre interiors i exteriors, públic o privat. 
 

Recursos aliens 

Interior Exterior Exercici Recursos 
propis Públic Privat Públic Privat 

Total 

2000  8.516.565 3.017.610 3.572.420 57.900 15.164.495

2001  3.179.973 4.169.800 3.930.000 63.280 11.343.053

2002  6.141.503 2.653.000 2.300.000 86.000 11.180.503

2003  13.471.416 3.150.605 160.480 137.000 16.919.501

Quadre 71 

La Universitat entén per recursos públics els projectes finançats d'acord amb un conveni 
públic d'investigació; i per recursos privats els finançats en un contracte, via article 83 
de la LOU. 
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La Universitat no ha facilitat, dels exercicis de 2000 a 2003, les següents dades dels 
projectes d'investigació: nombre total de projectes vigents, els finalitzats i els nous de 
l'exercici, el total d'ingressos i despeses i l'assignació de despeses d'estructura. 

La situació dels projectes d'investigació en l'exercici de 2003, segons l'òrgan gestor, la 
mostrem, en euros, en el quadre següent: 

 

ORIGEN DEL FINANÇAMENT 
ESTAT DELS 
PROJECTES 

Estatal Autonòmic Local C. Europea Sector privat 
ÒRGAN 
GESTOR N. Import N. Import N. Import N. Import N. Import 

Execu-
ció 

Aca-
bat 

Òrgans centrals 108 9.220.004 68 4.251.412 56 587.719 5 160.480 290 2.699.886 256 271

Òrgans 
descentralitzats                    

TOTAL 108 9.220.004 68 4.251.412 56 587.719 5 160.480 290 2.699.886 256 271

Quadre 72 

Les quantitats reflecteixen les quanties contractades o subvencions concedides en l'any 
2003 amb independència que s'ingressen en aqueix any o tinguen caràcter plurianual. 

5.1.5 Revisió dels convenis i contractes d'investigació 

5.1.5.1 Expedients revisats 

El total de convenis d'investigació vigents en 2003, obtinguts per la modalitat de 
contractació establida en l'article 86 de la LOU, és de 337 expedients, l'import dels 
quals comporta 3.521.590 euros. Hem revisat 10 expedients per import d'1.399.187 
euros, cosa que implica un 39,7% de l'import total. 

Els convenis d'investigació seleccionats han sigut els següents: 
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N. CONVENI TITOL TOTAL 

DESPESES 

INSTITUT 
CERVANTES1-03D 

Informatització del nivell avançat c) i realització de millores del 
nivell intermedi b) del curs d'espanyol del Centre Virtual Cervantes 

778.553

INSTITUT 
CERVANTES2-03D 

Realitzar i introduir millores en la informatització del nivell 
intermedi del curs espanyol del Centre Virtual Cervantes 

109.777

UNIVERSIA4-03D Desenvolupament de continguts i metodologies 106.990

CAMBRACOMERÇ 
ALAC1-03T 

Realització de l'estudi d'ordenació del territori, obres públiques i 
urbanisme dels municipis de la província d'Alacant 

90.144

UNIVERSIA3-03T Desenrotllament d'un catalogador i un portal d'informació A 
l'estudiant 

59.950

RACSPA2-03T Regional projet for the development of marine and coastal protected 
areas in the mediterranean region (MEDMPA) 

53.532

IEO2-03I Estudi dels índex d'abundància de les espècies demersals en el 
mediterrani espanyol 

50.574

DIPUTACIÓ1-03T Manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les 
aigües continentals de la província d'Alacant 

50.000

UNIVTWENTE1-03I Development of optimised activated carbon monolito that is tailored 
for use in a 4k sorption cooler 

50.000

ACADÈMIA 
VALENCIANA2-02I 

L’elaboració del treball tresor lexicogràfic valencià 49.667

 TOTAL 1.399.187

Quadre 73  

5.1.5.2 Naturalesa dels contractes examinats 

Dels deu contractes examinats sols quatre (els que porten les referències UNIVERSIA3-
03T, UNIVERSIA4-03D, CAMBRACOMERÇALAC1-03T, UNIVTWENTE1-03I) 
s'estima que responen al patró dels convenis per a realitzar els treballs de caràcter 
tècnic, científic o artístic, tal com apareixien configurats en l'article 114 dels estatuts de 
la Universitat de 1985, que es trobaven vigents en el moment de subscriure's els 
convenis analitzats, i en la normativa pròpia de la Universitat de 8 de febrer de 1994, 
per la qual es regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora de 
la Universitat. La resta de contractes examinats caldria vincular-los a unes altres figures, 
tal com indiquem a continuació. 

Mitjançant un dels negocis jurídics examinats (el RACSPA2-03D) subscrit amb The 
Regional Activity Centre for Specially Protected Areas, la Universitat realitza 
determinades activitats per encàrrec d'aquest centre que, al mateix temps sembla actuar 
com a coordinador d'un contracte amb la Comissió Europea. Encara que les referències 
que es fan en el text quant a la relació existent entre la Comissió Europea i el 
contractista -que alhora concerta el conveni amb la Universitat-, són escasses, podem 
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suposar que la normativa de la Comunitat Europea pot condicionar d'alguna manera el 
negoci jurídic analitzat. D'altra banda, en aquest s'indica que queda sotmés a la 
legislació tunisiana. Per això interpretem que la seua naturalesa jurídica és diferent a la 
dels convenis considerats en l'article 114 dels citats estatuts de la Universitat, encara 
que l'activitat per realitzar tinga també un contingut científic o tècnic. 

Pel que fa als convenis INSTITUT CERVANTES1-03D, INSTITUT CERVANTES2-
03D, IEO2-03I, DIPUTACION1-03T i ACADÈMIA VALENCIANA2-02I, es tracta en 
realitat de convenis de col·laboració interadministrativa. També l'activitat per realitzar 
té un contingut científic o tècnic, i per la seua execució, la Universitat percep la 
corresponent contraprestació econòmica, però tots apareixen concertats amb altres 
administracions públiques, per la qual cosa es regulen bàsicament per la normativa 
general aplicable als convenis administratius de col·laboració. Els dos primers que hem 
citat, subscrits amb l'Institut Cervantes, incideixen sobre el mateix objecte, i el 2-03D 
modifica determinats aspectes de l'1-03D. Els dos s'anuncien com a aliens d'un conveni 
específic anterior signat pels dos organismes, que és part integrant dels que hem 
examinat ara, i al qual es remeten per a tot allò que aquests no disposen. En el cas de 
l'IEO2-03I es diu que és un conveni específic subscrit a l'empara d'un conveni marc 
anterior, cal destacar que la col·laboració interadministrativa que s'estableix entre la 
Universitat i l'Institut Espanyol d'Oceanografia es manifesta amb claredat en disposar-se 
que aquest conveni específic té caràcter administratiu i s'inclou en les previsions de 
l'article 3.1.c) de la LCAP, que es refereix als convenis de col·laboració 
interadministrativa. A més, no sols efectua un treball científic o tècnic la Universitat, 
sinó que el mateix Institut aporta determinats mitjans personals. Així mateix, resulta 
evident l'esmentat caràcter en el conveni DIPUTACIÓ1-03T, que també és específic i 
està emparat amb un conveni marc. En el text es disposa la seua naturalesa 
administrativa i s'estableix que les possibles incidències seran resoltes pel President de 
la Diputació. Així, doncs,  tret de l'opinió jurídica millor fundada en Dret, creiem que en 
tots els casos ens trobaríem davant de figures distintes a la dels contractes i convenis per 
realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, tal i com es regulaven en 
l'esmentat article 114 dels estatuts de la Universitat i en la normativa general aplicable a 
aquest tipus de convenis. 

Per tot això, es considera que els negocis jurídics esmentats no haurien de ser inclosos 
en la mateixa relació que els convenis d'investigació pròpiament dits, ja que no encaixen 
amb els preceptes que hem citat ni amb les previsions de l'article 83 de la LOU. La 
normativa principal a què es sotmeten no s'ajusta a aquest article, utilitzen un 
procediment distint per a la seua tramitació i formalització, el règim de drets i 
obligacions entre les parts (que són administracions públiques) també difereix i tampoc 
no serien coincidents les repercussions que poder tenir aquests contractes en l'àmbit 
intern de la Universitat. 

5.1.5.3 Òrgan competent i procediment 

Els contractes examinats han sigut subscrits pel rector, tret de dos que ho ha fet el 
vicerector d'investigació, cosa que s'estima correcte tenint en compte el que disposa 
l'article 114 dels esmentats estatuts. 
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De la documentació aportada, no ens consta l'existència de cap informe jurídic, cosa que 
sense ser preceptiva, resultaria convenient. Amb tot, ha sigut subministrat en tots els 
negocis jurídics un document relatiu a l'expedient d'aprovació del contracte, emés per 
Servei de Gestió d'Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT). Per mitjà 
d'aquest document es comprova que en tots els casos hi ha la conformitat del director de 
l'activitat, l'informe favorable del consell del departament i l'aprovació del contracte per 
part de la Comissió de Seguiment de Convenis i Contractes. 

Si bé, com hem assenyalat, hi ha un informe del departament implicat, favorable a la 
realització de les corresponents accions, en general no figura la identitat del personal 
participant, tret del director, ni del seu compromís previ per escrit ni el motiu de la seua 
selecció, tal com resultaria preceptiu a la vista d l'apartat 2.c) de l'esmentat article 114. 

5.1.5.4 Formalització de contractes 

Els contractes RACSPA i UNIVTWENTE estan redactat en anglés, fet que es contradiu 
amb el que disposa l'article 1.4 dels estatuts de la Universitat, que indica que les seues 
llengües pròpies són les oficials de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa cal 
entendre que la Universitat només pot realitzar actuacions en una de les dues llengües. 
Es considera que si s'usa una de distinta, almenys hauria de figurar una traducció 
autèntica en una de les dues llengües pròpies i oficials. 

Quant a la normativa aplicable, els dos negocis citats en el paràgraf anterior es sotmeten 
respectivament a la normativa tunisiana i a l'holandesa, amb la problemàtica que açò pot 
implicar per a la Universitat en el cas de conflicte o de mera interpretació de possibles 
llacunes en el text del conveni. En els altres supòsits no cap plantejar objeccions quant 
al règim establit per a la resolució de conflictes. 

5.1.5.5 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats  

A la vista dels documents facilitats, no podem manifestar-nos sobre si s'han respectat els 
límits quantitatius establits en el R.D. 1.930/1984, de 10 d'octubre, en la redacció 
donada pel R.D. 1.450/1989, norma que, llevat d'una millor interpretació jurídica, es 
considera que està en vigor. Això pel que fa a les quantitats percebudes durant 2003 per 
cada un dels professors que intervenen en els contractes. 

5.1.5.6 Control intern d'ingressos i despeses 

Entre la documentació examinada no figuren dades sobre el control d'ingressos i 
despeses derivats dels contractes. Ni tan sols el document procedent del SGITT que, 
com hem dit, es troba en tots els casos, hi ha elements que permeten emetre cap judici 
sobre el control intern. 

5.1.5.7 Liquidació dels contractes 

L'article 114.2.d) dels esmentats estatuts de la Universitat estableix un sistema de 
distribució de recursos procedents d'aquests contractes, de manera que una part es 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 84 - 

destina a despeses directes originades en la Universitat, una altra part al personal 
participant i al departament implicat, afectant-se la part restant a la pròpia Universitat. 
Tal distribució no s'ha pogut conèixer amb l'examen de la documentació aportada. 

Pel que fa a l'execució de les accions objecte dels contractes, cal indicar que entre la 
documentació examinada no hi ha dades que permeten conèixer si s'han efectuat, si s'ha 
pagat la contraprestació o si hi hagut algun tipus d'incidència al respecte. Només cal dir 
que en el contracte UNIVERSIA3-03T s'esmenten treballs preparatoris anteriors a la 
seua signatura i, en un sentit semblant, en el INIVTWENTE1-03I, s'estableix que les 
accions objecte de contractació es desenvolupen durant tot l'any 2003, és a dir, també 
abans que es signe l'1 de setembre d'aquest exercici. 

5.1.5.8 Anàlisi de les despeses i els ingressos 

Hem revisat la comptabilitat de la totalitat dels ingressos i una quantitat significativa de 
les despeses. Com a conseqüència d'aquesta anàlisi s'ha detectat un traspàs de fons de 
66.000 euros del conveni INSTITUT CERVANTES103D, l'objecte del qual és 
"informatitzar el nivell avançat C) del curs general d'espanyol en Internet" al conveni 
INSTITUT CERVANTES102-T, per "realitzar millores en la informatització del nivell 
inicial A) del curs d'espanyol", amb la finalitat de fer front a despeses pendents d'aquest, 
segons que es desprén dels documents revisats. 

5.2 Docència 

5.2.1 Oferta i demanda universitària 

5.2.1.1 Polítiques actives i instruments de captació d'alumnes 

Per a captar alumnes, en el curs 2003/2004, el vicerectorat d'alumnat ha realitzat les 
accions següents: 

- Programa de visites de secundària (Jornada de portes obertes). 

- Enquestes i difusió d'informació als alumnes enquestats. 

- Conferències col·loqui sobre les diverses titulacions, el seu futur (amb la 
implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior) i les seues eixides 
professionals. 

5.2.1.2 Creació de títols propis 

Respecte als instruments de control per a la creació de títols propis i segons la seua 
normativa reguladora, aprovada el 25 de febrer de 1999 per la Junta de Govern, la 
Universitat realitzarà controls de qualitat per mitjà d'auditors externs sobre tots aquells 
títols propis que decidisca la Junta de Govern. Els resultats d'aquests controls hauran de 
ser comunicats als organitzadors dels estudis i seran determinats per a la seua 
continuïtat en posteriors cursos acadèmics. 
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5.2.1.3 Programes d'intercanvi amb d'altres universitats 

La Universitat ha facilitat informació sobre el nombre d'estudiants de la Universitat que 
ha realitzat el seus estudis en universitats nacionals i estrangeres en el curs 2003/2004. 
Per branques d'ensenyament, aquesta informació es representa en el quadre següent: 

 
Branca Internacional Nacional 

Ciències de la Salut 5 - 
Ciències Experimentals 29 2 
Ciències Socials i Jurídiques 253 13 
Humanitats 199 7 
Enginyeria i Tecnologia 54 13 
Doctorat 1 - 

Totals 541 35 

Quadre 74 

Els programes en què participa la Universitat són els següents: 

- Programa Sócrates/Erasmus, pel qual els alumnes poden realitzar part dels seus 
estudis en una universitat europea. 

- Programa espanyol SICUE, pel qual els alumnes poden realitzar part dels seus 
estudis en una universitat espanyola. 

- El programa DRAC que preveu la mobilitat d'estudiants entre universitats de 
parla catalana. 

- Programa europeu de pràctiques en empreses Leonardo da Vinci, que permet a 
joves universitaris completar la seua formació en un altre estat membre, 
mitjançant estades en empreses europees. 

5.2.1.4 Dades sobre oferta i demanda universitària 

Els quadres 75 a 79 mostren la informació referida a l'oferta de places entre els cursos 
1999/2000 i 2003/2004. 
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Curs 1999/2000: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle    
1r. i 2n. cicle    
2n. cicle    
3r. cicle    
Tit. pròpia-pregrau    
Tit. pròpia-postgrau    

NOMBRE DE PLACES TOTALS 
1r. cicle   1.805  150  170  605  
1r. i 2n. cicle 1.259  1.815  440    410  
2n. cicle   200  75      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS IMPARTIDES 
1r. cicle   10  1  1  5  
1r. i 2n. cicle 11  6  3    4  
2n. cicle   1  1      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS CREADES 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE CRÈDITS IMPARTITS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 75 
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Curs 2000/2001: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle     
1r. i 2n. cicle     
2n. cicle     
3r. cicle     
Tit. pròpia-pregrau     
Tit. pròpia-postgrau     

NOMBRE DE PLACES TOTALS 
1r. cicle   1.855  150  170  710  
1r. i 2n. cicle 1.264  1.815  425    490  
2n. cicle   370  75      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS IMPARTIDES 
1r. cicle   10  1  1  5  
1r. i 2n. cicle 9  5  3    4  
2n. cicle   1  1      
3r. cicle 10  14  11  1  4  
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS CREADES 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE CRÈDITS IMPARTITS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 76 
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Curs 2001/2002: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle    
1r. i 2n. cicle    
2n. cicle    
3r. cicle    
Tit. pròpia-pregrau    
Tit. pròpia-postgrau    

NOMBRE DE PLACES TOTALS 
1r. cicle   1.830  245  185  785  
1r. i 2n. cicle 835  1.525  390    480  
2n. cicle   370  75      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS IMPARTIDES 
1r. cicle   10  2  1  5  
1r. i 2n. cicle 9  5  3    4  
2n. cicle   2  1      
3r. cicle 13  15  13  1  5  
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS CREADES 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE CRÈDITS IMPARTITS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 77 
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Curs 2002/2003: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle     
1r. i 2n. cicle     
2n. cicle     
3r. cicle     
Tit. pròpia-pregrau     
Tit. pròpia-postgrau     

NOMBRE DE PLACES TOTALS 
1r. cicle   1.810  230  185  785  
1r. i 2n. cicle 850  1.605  377    472  
2n. cicle   370  40      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS IMPARTIDES 
1r. cicle   10  2  1  5  
1r. i 2n. cicle 9  5  3    4  
2n. cicle   2  1      
3r. cicle 10  19  10  3  7  
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS CREADES 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE CRÈDITS IMPARTITS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 78 
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Curs 2003/2004: 

 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle    
1r. i 2n. cicle    
2n. cicle    
3r. cicle    
Tit. pròpia-pregrau    
Tit. pròpia-postgrau    

NOMBRE DE PLACES TOTALS 
1r. cicle   1.792  220  188  700  
1r. i 2n. cicle 855  1.280  377    472  
2n. cicle   370  40      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS IMPARTIDES 
1r. cicle   10  2  1  5  
1r. i 2n. cicle 9  5  3    4  
2n. cicle   2  1      
3r. cicle 11  20  13  4  7  
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE TITULACIONS CREADES 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE DE CRÈDITS IMPARTITS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 79 
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Els quadres 80 al 84 ens mostren la informació sobre els alumnes entre els cursos 
1999/2000 i 2003/2004.  

Curs 1999/2000: 

 
 Humanitats Socials i Jurídiques Experimentals CC de la Salut Tècniques 
 

Presencial 
No 

presen. Presencial 
No 

presen. Presencial Presen-
cial 

No 
presen. Presen-

cial 

No 
presen. Presen-

cial 
NOMBRE D'ALUMNES DE NOU INGRÉS 

1r. cicle   1.815  136  202  648  
1r. i 2n. cicle 912  1.457  427    444  
2n. cicle   157  12      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   159    115  62  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS (*) 
1r. cicle   7.115  758  576  3.553  
1r. i 2n. cicle 3.782  8.114  1.991    2.130  
2n. cicle   391  28      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   620    182  194  
Tit. pròpia-postgrau 63  346  54  76  47  

NOMBRE DE CRÈDITS MATRICULATS 
1r. cicle   427.426  45.844  46.329  194.445  
1r. i 2n. cicle 284.321  554.434  142.576    132.305  
2n. cicle   22.767  1.899      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   31.062    13.310  12.870  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES GRADUATS 
1r. cicle   1.035  117  138  507  
1r. i 2n. cicle 446  889  213    119  
2n. cicle   109  10      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   95    62    
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ABANDONS 
1r. cicle  0 157  10  7  73  
1r. i 2n. cicle 83 0 186  33    26  
2n. cicle  0 7        
3r. cicle  0         
Tit. pròpia-pregrau  0         
Tit. pròpia-postgrau  0         

NOMBRE D'ALUMNES QUE PROVENEN DE FORA DE LA CCAA 
1r. cicle 0 0 206 0 164 0 22 0 488 0 
1r. i 2n. cicle 205 0 267 0 90 0 0 0 144 0 
2n. cicle 0 0 36 0 7 0 0 0 0 0 
3r. cicle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tit. pròpia-pregrau 0 0 116 0 0 0 32 0 27 0 
Tit. pròpia-postgrau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
           

(*) Inclou els de nou ingrés. 

Quadre 80 (1ª part) 
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PERÍODE MITJÀ EMPRAT A OBTENIR UNA TITULACIÓ 

1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ D'ESTUDIS DELS ABANDONS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 80 (2ª part) 
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Curs 2000/2001: 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presencial No 
presen. 

Presencial No 
presen.

Presen-
cial 

Presen-
cial 

No  
presen. 

Presen-
cial 

No 
presen. 

Presen-
cial 

NOMBRE D'ALUMNES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle   1.792  133  193  670  
1r. i 2n. cicle 782  1.189  366    480  
2n. cicle   149  6      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   186    96  32  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS (*) 
1r. cicle   7.164  727  625  3.296  
1r. i 2n. cicle 3.787  7.358  1.956    2.309  
2n. cicle   388  20      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   650    205  154  
Tit. pròpia-postgrau 87  220  47  51    

NOMBRE DE CRÈDITS MATRICULATS 
1r. cicle   422.979  49.343  46.576  195.501  
1r. i 2n. cicle 272.683  496.726  135.434    144.798  
2n. cicle     0      
3r. cicle   22.561  1.386      
Tit. pròpia-pregrau   30.496  0  14.526  6.507  
Tit. pròpia-postgrau     0      

NOMBRE D'ALUMNES GRADUATS 
1r. cicle   1.094  116  222  468  
1r. i 2n. cicle 493  767  181    141  
2n. cicle   74  12      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   133    68  47  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ABANDONS 
1r. cicle   180  27  2  78  
1r. i 2n. cicle 94  152  42    26  
2n. cicle   19        
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

(*) Inclou els de nou ingrés. 

Quadre 81 (1ª part) 
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NOMBRE D'ALUMNES QUE PROVENEN DE FORA DE LA CCAA 

1r. cicle   223  131  19  430  
1r. i 2n. cicle 224  246  104    172  
2n. cicle   51  8      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   114    45  22  
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ EMPRAT A OBTENIR UNA TITULACIÓ 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ D'ESTUDIS DELS ABANDONS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Cuadro 81 (2ª parte) 
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Curs 2001/2002: 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presencial No 
presen. 

Presencial No 
presen.

Presen-
cial 

Presen-
cial 

No presen. Presen-
cial 

No 
presen. 

Presen-
cial 

NOMBRE D'ALUMNES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle   1.822  200  194  756  
1r. i 2n. cicle 635  1.166  337    477  
2n. cicle   179  26      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   194    132  16  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS (*) 
1r. cicle   7.379  771  597  3.399  
1r. i 2n. cicle 3.542  6.802  1.924    2.380  
2n. cicle   432  32      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   692    249  97  
Tit. pròpia-postgrau 57  227  23  41  81  

NOMBRE DE CRÈDITS MATRICULATS 
1r. cicle   432.206  50.267  46.111  202.357  
1r. i 2n. cicle 253.243  448.820  129.797    154.702  
2n. cicle   22.722  2.596      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   32.595    16.134  3.643  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES GRADUATS 
1r. cicle   998  102  195  389  
1r. i 2n. cicle 480  740  177    134  
2n. cicle   79  5      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   123    60    
Tit. pròpia-postgrau           

(*) Inclou els de nou ingrés. 

Quadre 82 (1ª part) 
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NOMBRE D'ABANDONS 

1r. cicle   196  15  2  65  
1r. i 2n. cicle 93  180  31    16  
2n. cicle   11        
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES QUE PROVENEN DE FORA DE LA CCAA 
1r. cicle   234  120  12  432  
1r. i 2n. cicle 216  263  128    192  
2n. cicle   45  10      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   111    73  14  
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ EMPRAT A OBTENIR UNA TITULACIÓ 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ D'ESTUDIS DELS ABANDONS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 82 (2ª part) 
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Curso 2002/2003: 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presencial No 
presen. 

Presencial No 
presen.

Presen-
cial 

Presen-
cial 

No presen. Presen-
cial 

No 
presen. 

Presen
cial 

NOMBRE D'ALUMNES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle   1.786  185  193  780  
1r. i 2n. cicle 647  1.189  303    441  
2n. cicle   237  20      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   257    100  65  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS (*) 
1r. cicle   7.532  802  583  3.542  
1r. i 2n. cicle 3.412  6.454  1.857    2.421  
2n. cicle   512  46    0  
3r. cicle         0  
Tit. pròpia-pregrau   859    257  115  
Tit. pròpia-postgrau 131  339  21  45  50  

NOMBRE DE CRÈDITS MATRICULATS 
1r. cicle   428.662  49.558  45.985  213.202  
1r. i 2n. cicle 235.980  423.095  121.341    160.268  
2n. cicle   27.181  3.561      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   40.881    15.253  5.515  
Tit. pròpia-postgrau           

(*) Inclou els de nou uingrés. 
Quadre 83 (1ª part) 
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NOMBRE D'ALUMNES GRADUATS 

1r. cicle   1.075  98  176  390  
1r. i 2n. cicle 516  760  207    104  
2n. cicle   98  18      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   179    34  15  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ABANDONS 
1r. cicle   158  16  4  73  
1r. i 2n. cicle 87  126  31    33  
2n. cicle   15  1      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES QUE PROVENEN DE FORA DE LA CCAA 
1r. cicle   299  130  8  428  
1r. i 2n. cicle 239  289  142    204  
2n. cicle   51  14      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   166    88  18  
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ EMPRAT A OBTENIR UNA TITULACIÓ 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ D'ESTUDIS DELS ABANDONS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 83 (2ª part) 
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Curs 2003/2004: 
 Humanitats Socials i 

Jurídiques 
Experimentals CC de la Salut Tècniques 

 Presencial No 
presen. 

Presencial No 
presen.

Presen-
cial 

Presen-
cial 

No presen. Presen-
cial 

No 
presen. 

Presen-
cial 

NOMBRE D'ALUMNES DE NOU INGRÉS 
1r. cicle   1.689  169  202  772  
1r. i 2n. cicle 604  1.111  301    438  
2n. cicle   255  20      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   254    99  12  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS (*) 
1r. cicle   7.480  816  597  3.579  
1r. i 2n. cicle 3.194  6.171  1.779    2.529  
2n. cicle   596  41      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   836    263  76  
Tit. pròpia-postgrau 44  442  36  49  51  

(*) Inclou els de nou ingrés. 

Quadre 84 (1ª part) 
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NOMBRE DE CRÈDITS MATRICULATS 

1r. cicle   413.875  50.717  46.756  219.743  
1r. i 2n. cicle 215.103  400.268  114.241    166.971  
2n. cicle   31.288  2.667      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   40.493    14.923  3.567  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES GRADUATS 
1r. cicle   980  97  183  275  
1r. i 2n. cicle 403  598  207    121  
2n. cicle   97  14      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   115    49  11  
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ABANDONS 
1r. cicle   175  18  3  82  
1r. i 2n. cicle 64  87  31    33  
2n. cicle   11  1      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

NOMBRE D'ALUMNES QUE PROVENEN DE FORA DE LA CCAA 
1r. cicle   331  136  9  444  
1r. i 2n. cicle 266  303  144    244  
2n. cicle   44  13      
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau   202    120  11  
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ EMPRAT A OBTENIR UNA TITULACIÓ 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

PERÍODE MITJÀ D'ESTUDIS DELS ABANDONS 
1r. cicle           
1r. i 2n. cicle           
2n. cicle           
3r. cicle           
Tit. pròpia-pregrau           
Tit. pròpia-postgrau           

Quadre 84 (2ª part) 
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El quadre següent resum el nombre d'alumnes matriculats per cursos acadèmics i 
branques d'ensenyament. 

 
Cursos Branques 

d'ensenyament 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004* 

Humanitats 

Socials i Jurídiques 

Experimentals 

CC de la Salut 

Tècniques 

3.845 

16.586 

2.831 

834 

5.924 

3.874 

15.780 

2.750 

881 

5.759 

3.599 

15.532 

2.750 

887 

5.957 

3.543 

15.696 

2.726 

885 

6.128 

3.238 

15.525 

2.672 

909 

6.235 

Total 30.020 29.044 28.725 28.978 28.579 

*El nombre d'alumnes matriculats en el curs 2003/2004 no coincideix amb el punt 4.1 

Quadre 85 

La Universitat no pot obtenir la informació per branques d'ensenyament i cicles referent 
a places de nou ingrés, nombre de crèdits impartits, període mitjà emprat i període mitjà 
d'abandons. 

Les titulacions impartides per la Universitat, així com els crèdits matriculats que 
comprenen cada una en el curs 2003/2004 s'exposen, en el quadre següent: 
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Titulació Crèdits 

Diplomatura en Relacions Laborals 
Diplomatura en Treball Social 
Llicenciatura en Ciències del Treball 
Llicenciatura en Dret 
Llicenciatura en Humanitats 
Llicenciatura en Sociologia 
Llicenciatura en Història 
Diplomatura en Ciències Empresarials 
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 
Mestre especialitat Educació Física 
Mestre especialitat Educació Infantil 
Mestre especialitat Educació Musical 
Mestre especialitat Educació Primària 
Mestre especialitat Llengua Estrangera 
Llicenciatura en Psicopedagogia 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 
Llicenciatura en Economia 
Llicenciatura en Publicitat i Relaciones Públiques 
Llicenciatura en Filologia Anglesa 
Llicenciatura en Filologia Catalana 
Llicenciatura en Filologia Francesa 
Llicenciatura en Filologia Hispànica 
Llicenciatura en Filologia Àrab 
Llicenciatura en Geografia 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés 
Diplomatura en Turisme 
Llicenciatura en Matemàtiques 
Arquitectura Tècnica 
Diplomatura en Òptica i Optometria 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, So i Imatge 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 
Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques 
Llicenciatura en Ciències del Mar 
Arquitectura 
Enginyeria Geològica 
Enginyeria Química 
Enginyeria Informàtica 
Llicenciatura en Biologia 
Llicenciatura en Química 
Diplomatura en Infermeria 
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica 

53.225,0 
52.132,5 
16.137,0 

121.467,5 
14.217,0 
39.820,0 
43.083,5 

123.827,5 
21.672,0 
25.558,5 
22.359,5 
19.871,0 
22.580,0 
20.624,0 
17.934,5 

120.287,0 
64.588,0 
66.488,5 
48.578,0 
10.944,5 
4.482,0 

34.499,0 
4.013,0 
9.362,5 

11.904,5 
22.141,5 
21.737,5 
67.836,0 
14.843,5 
71.412,0 
34.914,0 
25.273,0 
31.822,0 
29.537,5 
66.747,0 
2.848,0 

52.754,0 
11.393,5 
26.453,5 
78.034,0 
63.935,5 
36.992,5 
47.577,0 
16.918,0 

TOTAL 1.712.826,5 

Quadre 86 
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5.2.2 Sistemes d'avaluació i qualitat docent 

Segons la informació facilitada pel Secretariat de Qualitat, les activitats dutes a terme en 
aquesta línia durant el curs 2003-2004, són les següents: 

a) Programa d'avaluació institucional: per mitjà de l'Agència Nacional d'Avaluació 
de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA) es realitzen diagnòstics per incrementar 
la qualitat de l'ensenyament, l'avaluació de les diverses titulacions i plans de 
millora. Les titulacions avaluades dins d'aquest programa han sigut les de 
diplomat en Turisme, llicenciat en Filologia Anglesa i Arquitecte. 

b) Programa d'avaluació del professorat: mitjançant enquestes a l'alumnat s'ha 
avaluat tot el professorat de la Universitat i amb caràcter obligatori, al de les 
facultats d'Econòmiques i Filosofia i Lletres. Paral·lelament també ha sigut 
objecte d'aquest programa el professorat del Curs d'Aptitud Pedagògica. 

c) Enquestes: sobre la inserció laboral i sobre satisfacció de l'alumnat, dels 
egressats i els ocupadors. 

De la informació facilitada per la Universitat no es desprén que aquesta haja realitzat 
polítiques de seguiment dels objectius marcats pels informes de qualitat de les 
titulacions, ni tampoc que haja pres algun tipus de mesura correctora com a resultat dels 
programes d'avaluació del professorat i de les enquestes realitzades. 

Els índex d'avaluació de la qualitat docent que la Universitat ha facilitat són els que 
relacionem tot seguit: 

TRDA.- Taxa de rendiment discent dels alumnes: relació entre els crèdits aprovats i 
matriculats pels alumnes de la titulació en l'any acadèmic. Valor del curs 2002-2003: 
56,1%. 

TRDE.- Taxa de rendiment discent dels egressats: relació entre els crèdits aprovats i 
matriculats pels egressats (aquells que tenen aprovats tots els crèdits del pla d'estudis) 
de la titulació durant els seus estudis. Valor del curs 2002-2003: 80,6%. 

TABAN.- Taxa d'abandons: relació entre els alumnes de la titulació que no sent 
egressats, no continuen els seus estudis en el sistema universitari en el curs n i el 
nombre d'alumnes matriculats en la titulació el curs n-2. Es computa en la Universitat 
des d'on es produeix l'abandó. Valor del curs 2002-2003: 2,9%. 

TAD2.- Taxa d'admissions en primera o segona preferència: percentatge d'alumnes 
admesos en una titulació que la sol·licitaren en primer o segon lloc en la llista de 
preferències respecte al total d'alumnes admesos en la mateixa titulació. Valor del curs 
2002-2003: 82,4%. 

ISAD.- Índex de satisfacció dels alumnes amb la docència rebuda: indicador obtingut de 

les enquestes als alumnes. Valor del curs 2002-2003: 7,2%. 
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TME.- Índex de mesos d'estada d'estudiants en programes internacionals d'intercanvi: 
nombre de mesos d'estada d'alumnes d'una universitat valenciana en universitats 
estrangeres més el nombre de mesos d'estada d'alumnes d'universitats estrangeres en 
alguna universitat valenciana en relació amb el nombre d'alumnes. Valor del curs 2002-
2003: 10,0%. 

TRDAD.- Taxa de rendiment discent dels alumnes de doctorat: Relació entre els 
alumnes equivalents de tercer cicle matriculats fa cinc cursos i el nombre de tesis 
doctorals llegides en el curs actual. Valor del curs 2002-2003: 10,1%. 

5.2.3 Cost total de la Universitat per docència. Cost per alumne i any 

Per calcular el cost total de la Universitat per alumne i any, s'ha obtingut el total 
d'obligacions reconegudes en l'exercici de 2003 que puja a 164.190.633 euros, i s'ha 
dividit pel nombre total d'alumnes matriculats en els curs 2002-2003, i el resultat 
obtingut ha sigut de 5.666 euros per alumne i any. Cal tenir en compte que la 
Universitat classifica funcionalment totes les seues despeses només en un programa: 
"422D, Ensenyaments universitaris". 

5.2.4 Inserció laboral dels alumnes titulats 

D'acord amb la informació aportada, la Universitat desenvolupa els programes 
d'inserció laboral a través del GIPE, que desenvolupa dos programes principalment: 

- Pràctiques curriculars realitzades en virtut del R.D. 1.497/1987, de 27 de 
novembre, que estableix la possibilitat de valorar com a crèdits la realització de 
pràctiques en empreses o institucions públiques i privades. 

 Actualment la Universitat ha subscrit 1.020 convenis amb empreses i 
institucions per a realitzar pràctiques curriculars del seu alumnat durant el curs 
2002-2003. Un total de 2.514 alumnes efectuaren pràctiques curriculars. 

- Bossa de treball del GIPE. Durant el curs acadèmic 2002-2003, 368 empreses es 
van posar en contacte amb el GIPE a fi de fer seleccions de personal universitari 
qualificat. Per a aquestes empreses s'efectuaren un total de 474 seleccions. 

La Universitat ha proporcionat, com a índex d'inserció laboral, el PEM.- Taxa 
d'alumnes que realitzen pràctiques en empreses, que relaciona el nombre d'alumnes que 
fan pràctiques en empreses i institucions i el nombre d'alumnes que podrien realitzar-les 
(50% dels crèdits de la titulació aprovats), sent el valor del curs 2002-2003: 36,3%. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2003 

- 105 - 

6. RECOMANACIONS 

A més de les que hem esmentat en l'apartat 2 d'aquest informe, com a resultat del treball 
de fiscalització efectuat cal indicar les recomanacions següents: 

a) El pressupost és fonamentalment un document de planificació dels ingressos i 
les despeses que s'han de realitzar en l'exercici. En aquest sentit, la Universitat 
ha de recollir adequadament les dotacions que figuren en el pressupost i 
justificar les variacions positives o negatives que es produïsquen, en relació amb 
l'exercici anterior. 

b) La Universitat ha d'assignar a una unitat administrativa les funcions de control 
intern. 

c) Potenciar els sistemes d'obtenció d'informació, especialment en les àrees de 
personal, docència i investigació. 

d) Aprovar algun instrument de planificació que reculla els objectius i terminis 
relatius a la investigació. 

e) Millorar els sistemes d'avaluació i qualitat docent, especialment en les polítiques 
de seguiment dels objectius indicats i la implantació de polítiques correctores. 

f) Efectuar un major control sobre els ens dependents de la Universitat. 

 

 




