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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius generals de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat 
financera del sector públic valencià; així com dels comptes que justifiquen tal activitat. 

L'article 2.1.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, no 
considera entre el sector públic valencià les universitats públiques valencianes; 
tanmateix, l'article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, 
disposa que les universitats estan obligades a retre comptes de la seua activitat davant 
de l'òrgan de fiscalització dels comptes de la comunitat autònoma; sense perjudici de 
les competències del Tribunal de Comptes. 

En el citat article es disposa que les universitats han de trametre al consell de govern de 
la comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que 
constituïsquen els seus comptes anuals, en el termini establit en les normes aplicables 
de cada comunitat autònoma o -si no s'hi diu- en la legislació general. Una vegada 
rebuts els comptes en la comunitat autònoma, aquests seran tramesos a l'òrgan de 
fiscalització de comptes de la dita comunitat, o -si no n'hi ha- al Tribunal de Comptes. 

Cal tenir en compte, encara, que l'article 4.1.a) de la Llei Orgànica d'Universitats 
disposa que la competència per a crear universitats públiques correspon a la Generalitat 
Valenciana, competència que s'exerceix per mitjà d'una llei aprovada per les Corts 
Valencianes, i que l'article 2.3 del citat text legal encomana a la Generalitat Valenciana 
la coordinació de les universitats de la Comunitat Autònoma. 

El finançament de les universitats públiques remet fonamentalment a les consignacions 
previstes en els pressuposts de la Generalitat Valenciana, en la mesura en què les 
transferències corrents i de capital rebudes de l'Administració autonòmica són la seua 
principal font d'ingressos. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 del citat text legal i en l'article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l'informe que s'ha de 
realitzar tindrà per objecte determinar si els comptes de l'exercici de 2004 de la 
Universitat Politècnica de València s'han presentat conformement als principis 
comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici citat. 

L'article 58 del citat Reglament de Règim Interior facilita la utilització de tècniques de 
mostratge per exercir la funció fiscalitzadora, a l'objecte d'avaluar el control intern de 
les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades, quan així ho aconselle la bona 
execució dels treballs. 
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En la fiscalització del Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2004, d'acord 
amb el programa anual d'actuació, s'ha previst l'elaboració de diversos tipus d'informes 
parcials, amb un abast divers, depenent de l'àrea de què es tracte. En uns supòsits s'han 
fet informes integrals, mentre que en uns altres els informes han sigut parcials i referits 
a determinades àrees o documents dels comptes anuals. 

En qualsevol cas, en l'informe de fiscalització es recullen les mesures que ha d'adoptar 
la Universitat Politècnica de València a l'objecte de millorar la seua gestió 
economicofinancera en exercicis futurs, alhora que s'hi ressenyen els incompliments de 
la normativa aplicable que s'han posat de manifest al llarg de la fiscalització. 

En compliment del que es preveu en els articles 11 i 14.6 de la Llei de Sindicatura de 
Comptes, la fiscalització s'ha realitzat de tal manera que permeta que l'informe oferisca 
les dades necessàries per a obtenir un judici suficient sobre la qualitat i regularitat de la 
gestió economicofinancera de la Universitat Politècnica de València. 

1.2 Abast de la fiscalització dels comptes anuals 

L'abast de la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat Politècnica 
de València, d'acord amb el que es disposa en el programa anual d'actuació de la 
Sindicatura de Comptes per a l'any 2005, s'orienta a assolir els objectius següents: 

- Promoure que la Universitat reta els seus comptes anuals d'acord amb el que es 
preveu en la normativa jurídica aplicable. 

- Assegurar que les recomanacions recollides en els informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors siguen implementades pels òrgans gestors de la Universitat, 
i comprovar si han desaparegut les deficiències detectades. 

- Racionalitzar la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat, 
incidint en aquelles àrees de major risc o l'anàlisi de les quals comporte una 
major complexitat. 

La Universitat Politècnica de València ha presentat els comptes anuals -que comprenen 
el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial i l'estat de liquidació del 
pressupost- d'acord amb els principis comptables i les normes de valoració recollits en 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. S'ha comprovat 
que els estats presentats guarden coherència amb els de l'exercici anterior. 

Cal manifestar, però, que en els citats comptes anuals no s'inclou la memòria, la qual       
-segons la normativa comptable- és un document que completa, amplia i comenta la 
informació continguda en el balanç, en el compte del resultat economicopatrimonial i 
en l'estat de liquidació del pressupost. En aquest sentit, en el Pla General de 
Comptabilitat Pública s'estableix el format i la informació mínima que ha d'oferir el dit 
document. 
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En la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes, s'ha pogut analitzar una 
part de la informació que hauria d'aparéixer en la memòria, ja que figura en la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2004; però hi ha una altra informació a la qual 
no hem tingut accés, ni ha sigut facilitada per la Universitat. 

Els citats comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat en 
data 5 de maig de 2005, i pel Consell Social el dia 13 de juny de 2005; els van 
presentar a la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència en data 15 de juny de 2005, 
acomplint el que es preveu en l'article 14.5 de la Llei 14/2004, de 29 de desembre, de 
Pressuposts de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de 2005. 

S'ha de dir que, segons el mencionat precepte legal, l'enviament a la Conselleria de la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2004 s'hauria d'haver efectuat abans del dia 30 
d'abril de 2005. 

Els comptes anuals de la Universitat, els ha presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en data 30 de juny de 
2005, juntament amb l'informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que                    
-d'acord amb l'article 14.5 de la Llei 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2004- realitza la Intervenció General. Aquests 
documents s'adjunten al present informe de fiscalització. 

En la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat corresponent a 
l'exercici de 2004, s'ha fet bàsicament una anàlisi de la comptabilitat pressupostària, i 
s'ha analitzat la comptabilitat financera solament en aquells aspectes no considerats en 
la pressupostària. 

En aquest sentit, la fiscalització s'ha centrat en els següents objectius, a la vista de les 
àrees en què s'han concentrat les observacions i recomanacions de major transcendència 
en els tres últims informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes: 

- Revisió formal dels comptes anuals de la Universitat, comprovant si s'ajusten al 
que es disposa en el pla General de Comptabilitat de la Generalitat Valenciana i 
si contenen tota la informació necessària. 

- Anàlisi dels procediments de control intern establits per la Universitat, tot fent 
referència a l'estructura i les funcions assignades, als mitjans personals adscrits i 
a l'activitat realitzada durant l'exercici de 2004. 

- Revisió de l'estat de la liquidació del pressupost, comparant els pressuposts 
inicial i final, les modificacions pressupostàries realitzades i els nivells 
d'execució pressupostària. 

- Anàlisi dels següents estats dels comptes anuals de l'exercici de 2004: resultat 
pressupostari, romanent de tresoreria i operacions de pressuposts tancats. 
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- Quant a l'execució de l'estat de despeses, s'han revisat de forma singular els 
capítols de despeses corrents en béns i serveis i les despeses d'inversió. 

- Quant a l'execució de l'estat d'ingressos, s'han analitzat de forma singular els 
capítols de transferències corrents i de capital. 

Cal fer notar que, en la revisió dels comptes anuals i de la documentació tramesa a la 
Sindicatura de Comptes, no s'ha posat de manifest cap circumstància significativa que 
haja aconsellat ampliar l'abast inicial de la fiscalització realitzada. 

El treball de l'equip d'auditoria s'ha portat a efecte conformement als "Principis i 
normes d'auditoria del sector públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol i s'hi han aplicat les Directrius 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

L'objectiu fonamental de l'informe és la fiscalització de l'activitat economicofinancera 
de la Universitat, mitjançant la realització de determinades proves selectives, la revisió 
de procediments i registres i l'avaluació prèvia del control intern que es desenvolupa en 
la dita institució. 

1.3 Abast de la fiscalització del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, s'ha revisat 
el compliment, per part de la Universitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l'exercici finalitzat el dia 31 de desembre de 2004. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits en els normes jurídiques que detallem a 
continuació: 

- Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 

- Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i 
Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de 
la Comunitat Valenciana. 

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 
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- Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes. 

- Llei 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'exercici de 2004. 

- Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

- Decret 253/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
per mitjà del qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de 
València. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

- Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

1.4 Conclusions generals de la fiscalització 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en els apartats 1.2 i 1.3 
d'aquest informe, cal manifestar que no s'han posat de manifest fets o circumstàncies 
que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats a les 
normes comptables que hi són d'aplicació, ni s'hi han detectat incompliments rellevants 
de la normativa jurídica a la qual es sotmet la Universitat Politècnica de València. 

A part d'això, interessa ressaltar les observacions i recomanacions realitzades en els 
apartats 1.2 i 5.2 de l'informe, en relació al contingut dels comptes anuals de la 
Universitat i als drets reconeguts per transferències corrents rebudes de la Generalitat 
Valenciana. 
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2. ANÀLISI DEL CONTROL INTERN DE LA UNIVERSITAT 

2.1 Estructura i funcions 

L'article 139 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats per decret 
253/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat, disposa que la Universitat 
assegurarà el control intern de les seues despeses, dels ingressos i les inversions, 
d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia, per mitjà de la 
unitat administrativa corresponent, la qual actuarà amb plena autonomia funcional. 

La funció de control intern és exercida pel servei de fiscalització de la Universitat, que 
depén orgànicament de la Gerència. En les normes de funcionament del pressupost de 
la Universitat per a l'exercici de 2004, es disposa que al dit servei correspon el control 
de la gestió economicofinancera de la Universitat, amb la finalitat de procurar el millor 
compliment dels principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia. 

Les funcions assignades al servei de fiscalització de la Universitat, d'acord amb el que 
hem expressat en el paràgraf anterior, són les següents: 

- Verificar i -si és el cas- assegurar la subjecció i adequació de la gestió objecte 
de control a l'ordenament jurídic vigent. 

- Verificar l'adequació del registre i de la comptabilitat de les operacions 
realitzades i el seu reflex fidel en els comptes i estats que, conformement a les 
disposicions aplicables, haja de formar la Universitat. 

- Comprovar si l'activitat objecte de control s'ha desenvolupat conformement als 
principis de bona gestió financera i d'economia, eficiència i eficàcia en la gestió 
dels recursos. 

L'objectiu del servei de fiscalització de la Universitat és d'assegurar que totes les 
transaccions economicofinanceres es registren de forma adequada, que els estats 
comptables siguen un reflex fidel d'aqueixes transaccions i que els dits estats siguen 
elaborats d'acord amb els principis comptables públics. 

La participació del servei de fiscalització és prèvia a l'activitat que és objecte de 
control, i es suspén la tramitació del procediment en aquells casos en què s'observen 
errors o defectes, per a la correcta realització dels expedients de despesa. 

Quant a la dotació de personal del servei, s'ha de dir que compta amb un cap de servei, 
tres caps d'unitat i un cap de grup. Es tracta de llocs de treball de naturalesa 
funcionarial, proveïts conformement als mecanismes ordinaris prevists en la Llei de 
Funció Pública de la Generalitat Valenciana. 
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2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

En la informació facilitada per la Universitat es posa de manifest que, en l'exercici de 
2004, el nombre total de documents fiscalitzats va ser de 119.000, dels quals 5.802 -que 
en representen un 4,8% del total- foren objecte d'advertiment de suspensió en la seua 
tramitació. 

Quant a la gestió de la nòmina, aquesta no requereix cap control previ per part del 
servei de fiscalització, ja que mensualment se'n controla la despesa real i els imports 
acumulats en el període anual transcorregut, en relació amb la projecció de la nòmina 
efectuada per a l'exercici pressupostari. Posteriorment, s'efectua un mostratge de les 
variacions registrades en el període. 

De l'estat d'ingressos es fiscalitzen prèviament els drets reconeguts per subvencions 
corrents i de capital i per cànons de les concessions. Quant als ingressos per prestació 
de serveis i a aquells en què es realitza el dret conjuntament amb l'ingrés de tresoreria       
-com són les taxes, els ingressos patrimonials i d'altres-, se n'efectua un mostratge amb 
posterioritat. 

El servei de fiscalització ha revisat també els expedients de contractació, les 
modificacions pressupostàries i l'assistència a les meses de contractació, i ha realitzat 
funcions d'assessorament i col·laboració en l'elaboració de la normativa. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha comprovat que la Universitat desenvolupa 
els procediments de control que té dissenyats. No obstant això -i tal com es comenta en 
els apartats 4.2 i 4.3 de l'informe-, el servei hauria de perfeccionar la forma en què es 
documenten les actuacions de control intern, en el sentit de deixar constatació del 
responsable que ha efectuat la fiscalització i de la data en què aquesta s'ha realitzat. 
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1 Introducció 

Les dades de l'execució del pressupost presentat per la Universitat en els seus comptes 
anuals, amb les xifres expressades en euros, són les següents: 

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

3 Taxes i d'altres ingressos 54.994.377 110.523 55.104.900 50.780.082 45.033.432 5.746.650

4 Transferències corrents 184.052.928 15.586 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183

5 Ingressos patrimonials 458.951 2.793 461.744 774.455 632.344 142.111

6 Alienació inversions reals 0 0 0 0  

7 Transferències de capital 18.588.288 6.177.504 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487

8 Actius financers 0 72.146.177 72.146.177 0 0 0

9 Passius financers 15.371.335 4.433.635 19.804.970 15.988.086 15.988.086 0

Total 273.465.879 82.886.218 356.352.097 282.668.734 213.533.303 69.135.431
       
 

Despeses 
Crèdits 
inicials 

 
Modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

1 Despeses de personal 120.943.124 0 120.943.124 120.899.144 117.714.749 3.184.395

2 Despeses funcionament 33.034.889 1.198.215 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333

3 Despeses financeres 9.679.164 0 9.679.164 9.397.543 9.298.763 98.780

4 Transferències corrents 6.564.284 318.792 6.883.076 5.248.201 5.198.255 49.946

6 Inversions reals 103.244.418 67.261.314 170.505.732 106.993.907 94.450.503 12.543.404

8 Actius financers 0 0 0 0 0 0

9. Passius financers 0 14.107.897 14.107.897 13.925.403 13.925.403 0

Total 273.465.879 82.886.218 356.352.097 287.841.213 270.182.355 17.658.858

Dèficit pressupostari de l'exercici 5.172.479  

Quadre 1 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que era de 273.465.879 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici -a causa de les modificacions pressupostàries- en la xifra 
de 82.886.218 euros; cosa que ha determinat un pressupost definitiu de 356.352.097 
euros. 

Cal manifestar que el dèficit pressupostari -calculat com la diferència entre els drets 
reconeguts i les obligacions reconegudes durant l'exercici-, s'eleva a un total de 
5.172.479 euros. 
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3.2 Pressupost inicial 

En virtut del que es preveu en la resolució del rector de data 15 de desembre de 2003, 
s'acordà prorrogar a l'exercici de 2004 el pressupost que havia estat en vigència durant 
l'exercici de 2003. Les causes que motivaren la pròrroga del pressupost, d'acord amb la 
documentació facilitada per la Universitat, foren les següents: 

- La imminent renovació dels òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat, 
derivada de l'entrada en vigor dels nous Estatuts. 

- El fet que, en data 31 de desembre de 2003, finalitzava el pla plurianual per al 
finançament de les universitats de la Comunitat Valenciana, i existia una 
indefinició sobre la seua aplicació en l'exercici de 2004. 

- La insuficiència de la subvenció per a despeses corrents establida en els 
pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2004. 

Amb independència que les raons anteriors poguessen justificar la pròrroga del 
pressupost de l'exercici anterior, es considera que aquesta no és la millor opció per a 
realitzar una adequada gestió de les diverses activitats que desenvolupa la Universitat; 
raó per la qual aquesta hauria de procurar que, en exercicis futurs, els pressuposts 
estiguen aprovats en la data d'inici de l'exercici pressupostari. 

El pressupost inicial de la Universitat per a l'exercici de 2004, que comptava amb 
l'informe favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació de data 11 
d'octubre de 2004, va ser aprovat per acord del Consell Social de 28 d'octubre de 2004. 
No consta que la Universitat haja publicat el pressupost en el "Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana", malgrat el que es preveu en l'article 81.2 de la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

El pressupost inicial de l'exercici de 2004, i la seua comparació amb el de l'exercici 
anterior, es mostren a continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Pressupost inicial Variació pressups. 04/03 

Capítols 
2003 2004 Absoluta % 

3 Taxes i d'altres ingressos 44.028.431 54.994.377 10.965.946 24,9% 

4 Transferències corrents 162.102.891 184.052.928 21.950.037 13,5% 

5 Ingressos patrimonials 397.395 458.951 61.556 15,5% 

7 Transferències de capital 12.085.036 18.588.288 6.503.252 53,8% 

8 Actius financers 0 0 0 - 

9 Passius financers 0 15.371.335 15.371.335 - 

Total ingressos 218.613.753 273.465.879 54.852.126 25,1% 

1 Despeses de personal 111.147.881 120.943.124 9.795.243 8,8% 

2 Despeses de funcionament 29.184.728 33.034.889 3.850.161 13,2% 

3 Despeses financeres 9.679.164 9.679.164 0 0,0% 

4 Transferències corrents 4.955.651 6.564.284 1.608.633 32,5% 

6 Inversions reals 63.646.329 103.244.418 39.598.089 62,2% 

6 Transferències de capital 0 0 0 - 

8 Actius financers 0 0 0 - 

9 Passius financers 0 0 0 - 

Total despeses 218.613.753 273.465.879 54.852.126 25,1% 

Quadre 2 

 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el pressupost 
aprovat per a l'exercici de 2004 s'ha incrementat en la xifra de 54.852.126 euros, 
respecte al pressupost de l'exercici anterior; cosa que representa un augment del 25,1%. 

El citat augment té l'origen, fonamentalment, en l'actualització del finançament per 
transferències corrents de la Generalitat Valenciana i en la subvenció condicionada al 
compliment d'objectius, d'acord amb la previsió oficial de creixement del PIB nominal 
establida en l'informe economicofinancer dels pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'exercici de 2004, que es fixa en un 5,9%. 

Cal ressaltar, així mateix, la previsió d'ingressos per passius financers, atés que per a 
l'exercici de 2004 hom preveia obtenir recursos per valor de 15.371.335 euros. En la 
memòria del pressupost aprovat pel Consell Social s'indiquen les següents causes del 
dit increment: 

- Les operacions autoritzades per a l'anualitat de 2004 a càrrec del III Pla 
d'Infraestructures Universitàries, que s'incorporà en juliol de 2003 al Pla 
d'Inversions de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Govern Valencià en la 
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seua sessió de 23 de juliol de 2004. Aquest concepte implica la xifra de 
10.805.085 euros. 

- El concepte d'avançament finançat de la desviació entre els imports programats 
per la Generalitat Valenciana corresponents al període 2000/2004 del FEDER 
Programa Operatiu 2000/2006. Aquest concepte implica la xifra de 4.566.250 
euros. 

3.3 Modificacions pressupostàries 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l'exercici de 2004 han determinat que el 
pressupost final de la Universitat s'haja incrementat en 82.886.218 euros, respecte de 
l'aprovat inicialment. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2004, és el que s'expressa en el quadre següent, agrupades en cada un dels capítols 
pressupostaris, amb l'import que han significat en l'increment del pressupost inicial, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions
Pressupost 
definitiu 

Variació pressup.
definit./inicial 

3 Taxes i d'altres ingressos 54.994.377 110.523 55.104.900 0,2% 

4 Transferències corrents 184.052.928 15.586 184.068.514 0,0% 

5 Ingressos patrimonials 458.951 2.793 461.744 0,6% 

7 Transferències de capital 18.588.288 6.177.504 24.765.792 33,2% 

8 Actius financers 0 72.146.177 72.146.177 -- 

9 Passius financers 15.371.335 4.433.635 19.804.970 28,8% 

Total ingressos 273.465.879 82.886.218 356.352.097 30,3% 

1 Despeses de personal 120.943.124 0 120.943.124 0,0% 

2 Despeses funcionament 33.034.889 1.198.215 34.233.104 3,6% 

3 Despeses financeres 9.679.164 0 9.679.164 0,0% 

4 Transferències corrents 6.564.284 318.792 6.883.076 4,9% 

6 Inversions reals 103.244.418 67.261.314 170.505.732 65,1% 

7 Transferències de capital 0 0 0 -- 

8 Actius financers 0 0 0 -- 

9 Passius financers 0 14.107.897 14.107.897 -- 

Total despeses 273.465.879 82.886.218 356.352.097 30,3% 

Quadre 3 
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Com podem comprovar a partir de les dades recollides en el quadre anterior, les 
modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici determinaren un creixement 
de les previsions definitives del 30,3%, respecte del pressupost inicialment aprovat. 

La causa fonamental d'aqueix significatiu increment ha sigut la incorporació de 
romanents de crèdit per import de 72.146.177 euros finançats amb romanent de 
tresoreria, que afecta convenis d'investigació i inversions en infraestructura. Tots dos 
conceptes han sigut comptabilitzats en el capítol del pressupost de despeses dedicat a 
"Inversions reals"; alhora que el capítol "Actius financers" del pressupost d'ingressos 
s'ha incrementat en un import idèntic. 

Cal fer notar, així mateix, que la Universitat ha realitzat generacions de crèdit per 
import de 10.740.041 euros, alhora que realitzava diverses transferències de crèdit entre 
capítols per import de 31.755 euros, que no han significat cap increment del pressupost. 

S'ha revisat una mostra significativa dels expedients de modificació de crèdit 
promoguts en l'exercici, amb la finalitat de comprovar si els han fets d'acord amb la 
normativa aplicable, i no s'hi ha posat de manifest cap circumstància que interesse 
remarcar. 

3.4 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari presentat en els comptes anuals referit a l'exercici de 2004, és 
el que es mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 266.680.648 (273.915.810) (7.235.162)

Operacions amb actius financers -- -- -- 

Operacions comercials -- -- -- 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 266.680.648 (273.915.810) (7.235.162)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 15.988.086 (13.925.403) 2.062.683 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  (5.172.479)

Quadre 4 

 

L'anàlisi del resultat pressupostari que presenta la Universitat, així com dels documents 
en els quals aquest es basa, ha posat de manifest que no s'ajusta al que es disposa en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, perquè no ofereix 
informació sobre els crèdits gastats amb romanent de tresoreria, ni registra les 
desviacions positives i negatives de finançament. 
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En relació amb els drets reconeguts en concepte de "Transferències corrents", que tenen 
una rellevància important en el resultat pressupostari, s'ha de tenir en compte les 
circumstàncies descrites en l'apartat 5.2 d'aquest informe. 

3.5 Romanent de tresoreria 

En el quadre següent es mostra el romanent de tresoreria de l'exercici de 2004, tal i com 
el presenta la Universitat en els seus comptes anuals, amb les xifres expressades en 
euros. 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 84.204.104 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 69.135.431 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 14.235.794 

(+) Deutors d'operacions no pressupostàries 832.879 

(-) Dubtós cobrament 0 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 30.517.984 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 17.658.858 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 1.638 

(+) Creditors d'operacions no pressupostàries 12.857.488 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 12.953.768 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 66.639.888 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 65.366.008 

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 1.273.880 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 66.639.888 

Quadre 5 

 

Hem comprovat l'exactitud dels drets pendents de cobrament i de les obligacions 
pendents de pagament, tant de l'exercici corrent, com dels exercicis tancats. Els fons 
líquids, d'altra banda, coincideixen amb les existències en efectiu i amb les que hi havia 
dipositades en les entitats financeres. 

Cal fer notar que -tal com es reflecteix en el quadre anterior- la Universitat no ha tingut 
en compte els saldos de dubtós cobrament, que és una partida que s'ha de restar dels 
drets pendents de cobrament, d'acord amb el que es preveu en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 
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3.6 Pressuposts tancats 

L'estat d'execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i les despeses, que 
presenta la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2004, és 
el següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2004 
Segons comptes 2003 

Ajusts Definitiu Cobrat Insol. Pendent 

79.651.251 (239.843) 79.411.408 65.081.647 (93.967) 14.235.794 
 

Obligacions pendents de pagament 

Segons comptes 2003 Situació en 2004 

 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

22.900.367 -- 22.900.367 22.898.729 1.638 

Quadre 6 

 

A la data de tancament de l'exercici figuraven com a drets reconeguts pendents de 
cobrament d'exercicis tancats un total de 79.651.251 euros. S'ha comprovat que en 
l'exercici de 2004 la Universitat ha anul·lat drets per un total de 239.843 euros i que ha 
cobrat 65.081.647 euros. En conseqüència, a la data de 31 de desembre de 2004 
quedava pendent de cobrament d'exercicis tancats un total de 14.235.794 euros. 

Cal manifestar que, en el total d'ingressos d'exercicis anteriors pendents de cobrament a 
31 de desembre de 2004, s'inclou un total d'11.975.794 euros que corresponen a la 
subvenció de la Generalitat Valenciana pel compliment d'objectius de l'exercici de 
2003. 

En relació amb els cobrament i pagaments realitzats durant l'exercici, se n'ha revisada 
una mostra significativa, amb la finalitat de veure si estaven adequadament suportats, i 
n'hem verificat el cobrament i el càrrec en els comptes financeres de la Universitat: no 
s'hi ha posat de manifest cap circumstància remarcable. 
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4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Introducció 

L'execució del pressupost de despeses presentada per la Universitat Politècnica de 
València en els seus comptes anuals, és la que recollim a continuació, amb les dades 
expressades en euros. 

 
 

Capítols 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

1 Despeses de personal 120.943.124 120.899.144 117.714.749 3.184.395 100,0% 97,4% 

2 Despeses funcionament 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333 91,7% 94,3% 

3 Despeses financeres 9.679.164 9.397.543 9.298.763 98.780 97,1% 98,9% 

4 Transferències corrents 6.883.076 5.248.201 5.198.255 49.946 76,2% 99,0% 

6 Inversions reals 170.505.732 106.993.907 94.450.503 12.543.404 62,8% 88,3% 

7 Transferències de capital 0 0 0 0 -- -- 

9 Passius financers 14.107.897 13.925.403 13.925.403 0 98,7% 100,0% 

Total 356.352.097 287.841.213 270.182.355 17.658.858 80,8% 93,9% 

Quadre 7 

 

L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que les 
obligacions reconegudes han ascendit a 287.841.213 euros, cosa que ha determinat un 
grau d'execució pressupostària del 80,0%. Els pagaments líquids, d'altra banda, s'han 
elevat a la xifra de 270.182.355 euros, que donen un grau de realització del 93,9%. 

4.2 Despeses corrents en béns i serveis 

En l'apartat 1.2 de l'informe s'indica que el capítol de "Despeses corrents en béns i 
serveis" ha sigut un dels fiscalitzats en l'exercici de 2004. En aquest sentit s'han revisat 
les despeses imputades a aquest capítol del pressupost de despeses, l'execució del qual 
a la data de tancament de l'exercici és la que es recull a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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Articles 
Previsions
definitives 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
realització

20 Despeses de funcionament 34.233.104 - - - - -

21 Tributs 0 13.246 13.246 0 - 100,0%

22 Treballs, submintrs. i servs. exts. 0 29.074.835 27.384.836 1.689.999 - 94,2%

23 Indemnitzacions per raó de servei 0 2.288.934 2.196.600 92.334 - 96,0%

Total capítol II 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333 91,7% 94,3%

Quadre 8 

 

Amb la finalitat de realitzar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, s'ha 
obtingut el següent desglossament de les obligacions reconegudes, a escala de concepte 
pressupostari i comparant les xifres dels exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
Exercicis Variació 04/03 

Conceptes 
2004 2003 Absoluta 04-03 

211 Tributs 13.246 1.063.120 (1.049.874) (98,8%) 

221 Arrendament de béns 839.273 967.117 (127.844) (13,2%) 

222 Reparació i conservació de béns 3.130.474 2.757.544 372.930 13,5% 

223 Subministraments 5.237.091 4.596.698 640.393 13,9% 

224 Transports i comunicacions 2.126.384 2.625.664 (499.280) (19,0%) 

225 Treballs realitzats per altres empreses 10.266.885 9.466.052 800.833 8,5% 

226 Primes d'assegurances 550.023 512.992 37.031 7,2% 

227 Material d'oficina 3.847.697 3.785.326 62.371 1,6% 

228 Despeses diverses 3.077.008 3.255.574 (178.566) (5,5%) 

231 Dietes, locomoció i trasllats 1.780.207 2.337.297 (557.090) (23,8%) 

232 D'altres indemnitzacions 508.727 655.090 (146.363) (22,3%) 

Total 31.377.015 32.022.474 (645.459) (2,0%) 

Quadre 9 

 

L'anàlisi de les dades recollides en els quadres anteriors permet apreciar que la previsió 
definitiva d'aquest capítol pressupostari va ser de 34.233.104 euros, i que s'hi han 
reconegut obligacions per import de 31.377.015 euros, cosa que representa un grau 
d'execució del 91,7%. Els pagaments líquids han ascendit a la xifra de 29.594.682 
euros, que donen un grau de compliment del 94,3%, de manera que el pendent de 
pagament a 31 de desembre de 2004 era d'1.782.333 euros. 
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Es pot comprovar, encara, que les obligacions reconegudes en l'exercici de 2004 en 
aquest capítol pressupostari, han disminuït en un 2%. El concepte en què s'ha produït 
una variació més significativa és el de "Tributs", que ha experimentat una disminució 
d'1.049.874 euros. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha revisat una mostra significativa de les 
despeses imputades a aquest capítol del pressupost de despeses, amb la finalitat de 
comprovar-ne l'adequació de la justificació documental, del preceptiu control intern per 
part del servei de fiscalització de la Universitat i la imputació comptable i temporal. 
Les circumstàncies de major interés que s'hi han posat de manifest són les següents: 

- La totalitat dels documents comptables revisats han sigut intervinguts pel 
departament de control intern de la Universitat. La formalització d'aquest 
control, però, s'hauria d'haver fet de forma que permetés la identificació de la 
persona que ha efectuat aquest tràmit administratiu, així com la data de 
realització. 

- En relació amb els pagaments realitzats per la Universitat a conseqüència de 
despeses gestionades per mitjà d'expedients de contractació, s'ha comprovat 
que, al document comptable de reconeixement de l'obligació i proposta de 
pagament, no s'adjunta cap còpia del contracte en què s'expressen les 
obligacions assumides per cada una de les parts. 

- S'ha comprovat que, en la majoria de les factures que justifiquen les despeses 
realitzades per la Universitat, no consta cap registre d'entrada en el qual es deixe 
constatació de la data en què han sigut rebudes. 

- En aquells documents comptables en els quals s'acumulen totes les fases del 
procediment d'ordenació de la despesa, solament s'adjunta la factura que 
justifica la despesa realitzada. En aquests supòsits, abans de realitzar la despesa, 
caldria formalitzar un document en el qual se'n justifiqués la necessitat, i 
posteriorment algun responsable de la Universitat hauria de deixar constatació 
de la conformitat amb la despesa, o del fet que aquesta s'ha ajustat a allò que 
prèviament s'havia acordat. 

 Solament en les despeses del servei de neteja, s'adjunta a la factura un document 
denominat "Conformitat de servei", el qual, per la forma en l'han omplit, no té 
cap valor justificatiu. 

En relació amb les despeses imputades en el concepte "Tributs", en el qual les 
obligacions reconegudes -respecte a l'exercici anterior- han disminuït en la xifra 
d'1.049.874 euros, s'han de comentar les circumstàncies següents: 

- En l'exercici de 2003 es van reconéixer obligacions per unes actes de l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària, relacionades amb l'impost sobre el valor 
afegit dels períodes impositius de 1995 a 1998, que ascendien a la xifra de 
407.973 euros. 
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 Cal observar que les citades actes foren signades de disconformitat i que, 
posteriorment, foren anul·lades pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en sentència de 17 de maig de 2005, per considerar-les 
contràries a dret. 

- En l'exercici de 2003, pel concepte de l'impost sobre béns immobles, es van 
reconéixer obligacions per import de 518.364 euros corresponents al període 
impositiu de 2002. Tanmateix, posteriorment es va reconéixer una exempció en 
aquest impost, la qual ha determinat que la Universitat no haja pagat els deutes 
tributaris corresponents a l'exercici de 2003 i següents. 

 En qualsevol cas, s'ha de fer notar que la citada exempció no es refereix a la 
totalitat dels béns immobles de la Universitat, i que aquesta haurà de tributar per 
aquells terrenys dedicats a serveis no relacionats amb l'educació. 

 Hi ha constatació que l'Ajuntament ha concedit a la Universitat l'ajornament del 
pagament dels deutes tributari de l'impost sobre béns immobles, com a pas previ 
a una resolució definitiva sobre l'abast de l'exempció. 

En la fiscalització de les despeses imputades al capítol de "Despeses corrents en béns i 
serveis", s'ha revisat, així mateix, una mostra significativa de les "despeses per a 
justificar". S'hi han posat de manifest les següents circumstàncies que interessa 
ressaltar: 

- La Universitat ha facilitat una relació de despeses de l'exercici de 2004 
gestionades pel procediment de "despeses per a justificar", per import de 51.886 
euros, les quals, com que estan pendents de justificar a la data de tancament de 
l'exercici de 2004, han sigut imputades al pressupost de l'exercici de 2005. 
Aquesta circumstància incompleix el principi d'anualitat establit en els articles 
21 i 31 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

- L'anàlisi de la mostra de "despeses per a justificar" seleccionada, ha posat de 
manifest que, en determinades ocasions, no s'hi ha complit el termini de dos 
mesos que les normes d'execució del pressupost de la Universitat estableixen 
per a justificar tals despeses, i que -per la naturalesa econòmica d'alguna de les 
despeses revisades- no està justificada la seua imputació als projectes 
d'investigació de la Universitat. 

En relació amb les despeses realitzades a càrrec de "caixa fixa", s'ha de dir que no 
sempre es justifica de forma adequada la realització de les despeses, ni que aquestes 
estiguen relacionades amb l'activitat docent, investigadora o administrativa de la 
Universitat. 

4.3 Despeses d'inversió 

L'execució del capítol d'"Inversions reals", segons els estats presentats per la 
Universitat, és la següent, expressada en euros. 
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Articles 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

60 Inversions reals 170.505.733 0 0 0 0,0 -- 

61 Terrenys i béns naturals 0 638.086 638.086 0 -- 100,0% 

62 Edificis i d'altres construccions 0 41.304.817 32.059.689 9.245.128 -- 77,6% 

64 En mobiliari i estris 0 3.244.157 2.774.154 470.003 -- 85,5% 

65 Equips per a processos informació 0 2.942.403 2.551.702 390.701 -- 86,7% 

66 Maquin., utillatge i d'altre immob. 0 13.344.621 13.004.940 339.681 -- 97,5% 

67 Conserv., repos. i reparació 0 1.725.526 1.545.858 179.668 -- 89,6% 

68 Invest., estudis i projectes en curs 0 43.794.297 41.876.074 1.918.223 -- 95,6% 

Total capítol VI 170.505.733 106.993.907 94.450.503 12.543.404 62,8% 88,3%

Quadre 10 

 

Amb la finalitat de realitzar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, s'ha 
obtingut el següent desglossament de les obligacions reconegudes en aquest capítol, a 
escala de concepte i comparant les xifres dels exercicis de 2003 i 2004, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
Exercicis Variació 04/03 

Descripció 
2004 2003 Absoluta % 

Terrenys i béns naturals 638.086 1.467.815 (829.729) (56,5%)

Edificis i d'altres construccions 41.304.817 64.408.991 (23.104.174) (35,9%)

Mobiliari i estris 3.244.157 2.115.954 1.128.203 53,3%

Equips per a processament d'informació 2.942.403 5.542.036 (2.599.633) (46,9%)

Béns destinats a l'ús públic 1.725.526 1.554.423 171.103 11,0%

D'altre immobilitzat material i immat. 13.344.621 14.143.244 (798.623) (5,6%)

Investigació, estudis i projectes en curs 43.794.297 40.727.008 3.067.289 7,5%

Total 106.993.907 129.959.471 (22.965.564) (17,7%)

Quadre 11 

 

La previsió definitiva del capítol d'"Inversions reals" va ser de 170.505.733 euros, i s'hi 
han reconegut obligacions per import de 106.993.907 euros, cosa que representa un 
grau d'execució del 62,8%. Els pagaments líquids han ascendit a 94.450.503 euros, que 
donen un grau de compliment del 88,3%, de manera que la quantitat pendent de 
pagament a data 31 de desembre de 2004 ha sigut de 12.543.404 euros. 
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Es pot apreciar, així mateix, que les obligacions reconegudes en aquest capítol 
pressupostari en l'exercici de 2004 han disminuït un 17,7%, respecte de les reconegudes 
en l'exercici anterior. Aquesta significativa disminució s'ha produït principalment en 
l'article "Edificis i d'altres construccions", que s'ha reduït -respecte a l'exercici de 2003- 
en la xifra de 23.104.174 euros. 

Hem revisat una mostra significativa de les inversions realitzades per la Universitat en 
l'exercici, amb la finalitat de comprovar-ne l'adequació de la justificació documental, la 
intervenció per part dels sistemes de control intern de la Universitat i la correcció de la 
imputació comptable i temporal. 

En l'examen realitzat sobre els documents imputats a aquest capítol pressupostari, s'han 
posat de manifest determinades circumstàncies, indicades en l'apartat 4.2 de l'informe i 
que són les següents: 

- La totalitat dels documents comptables revisats han sigut intervinguts pel servei 
de fiscalització de la Universitat. Cal manifestar, però, que la formalització 
d'aquest control s'hauria d'haver fet de forma que permetés la identificació de la 
persona que ha efectuat aquest tràmit administratiu i la data de realització. 

- En relació amb els pagaments realitzats per la Universitat a conseqüència 
d'inversions gestionades per mitjà d'expedients de contractació, s'ha comprovat 
que, al document comptable de reconeixement de l'obligació i proposta de 
pagament, no s'adjunta cap còpia del contracte en el qual s'expressen les 
obligacions assumides per cada una de les parts. 

- En la pràctica totalitat de les factures revisades, no consta cap registre d'entrada 
que justifique la data en què han sigut presentades en la Universitat. 

En un altre ordre de coses, s'ha de dir que la Universitat ha comptabilitzat inversions, 
per un import global d'1.629.079 euros, que, d'acord amb els documents en els quals es 
basen, calia haver imputat a l'exercici de 2003. 

S'han posat de manifest, així mateix, determinats supòsits en els quals la Universitat no 
ha tramitat l'expedient de contractació preceptiu en contra del que preveu la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i la normativa interna de la Universitat. Es 
tracta dels següents: 

- L'estudi de "Reordenació general del campus de Vera", on s'ha comprovat 
l'existència de quatre factures, per un import global de 46.429 euros, 
presentades per un mateix professional. 

- La reparació de l'edifici denominat "mòdul exempt", per import de 60.001 
euros, que s'ha materialitzat en dues factures d'una mateixa empresa per sengles 
imports de 30.002 euros i 29.999 euros, formalitzades amb un mes de 
diferència. 
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- La redacció del projecte bàsic corresponent a la Biblioteca i Centre de 
Documentació de l'Escola Universitària de Gandia, inclòs en el programa 
d'obres de la Universitat, per import de 94.971 euros. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Introducció 

L'execució del pressupost d'ingressos de la Universitat Politècnica de València, segons 
la liquidació recollida en els comptes anuals, és la que es mostra a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

3 Taxes i d'altres ingressos 55.104.900 50.780.082 45.033.432 5.746.650 92,2% 88,7%

4 Transferències corrents 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183 103,2% 70,4%

5 Ingressos patrimonials 461.744 774.455 632.344 142.111 167,7% 81,7%

7 Transferències de capital 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487 101,6% 72,3%

8 Actius financers 72.146.177 0 0 0 0,0% -- 

9 Passius financers 19.804.970 15.988.086 15.988.086 0 80,7% 100,0%

Total 356.352.097 282.668.734 213.533.303 69.135.431 79,3% 75,5%

Quadre 12 

 

Com podem comprovar en el quadre anterior, la previsió definitiva del pressupost 
d'ingressos va ser de 356.352.097 euros, mentre que els drets reconeguts en l'exercici 
de 2004 foren de 282.668.734 euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos va 
ser del 79,3% i el percentatge de realització, del 75,5%. 

5.2 Transferències corrents 

El capítol de "Transferències corrents" és el més significatiu dels recollits en el quadre 
anterior, ja que representa el 67,2% del total de drets reconeguts. El desglossament 
d'aquest capítol pressupostari, d'acord amb els diversos articles que el componen, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Articles 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

40 De l'Administració 721.290 1.651.355 1.637.071 14.284 228,9% 99,1%

41 D'organismes autònoms 0 560.000 336.000 224.000 -- 60,0%

44 D'ens territorials 182.220.778 186.789.864 131.361.965 55.427.899 102,5% 70,3%

45 D'altres ens públics 0 0 0 0 -- -- 

46 D'empreses públiques 0 0 0 0 -- -- 

47 D'empreses privades 1.126.446 934.692 334.692 600.000 83,0% 35,8%

49 De l'exterior 0 21.923 21.923 0 -- 100,0%

Total capítol IV 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183 103,2% 70,4%

Quadre 13 

 

Una anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior posa de manifest que la 
previsió definitiva ha sigut de 184.068.514 euros; mentre que els drets reconeguts han 
assolit la xifra de 189.957.834 euros. Aquesta circumstància ha determinat que el grau 
d'execució haja sigut del 103,2%. 

Els ingressos líquids en aquest capítol pressupostari han ascendit a 133.691.651 euros, 
cosa que significa un grau de realització del 70,4%, amb un volum d'ingressos pendents 
de cobrament de 56.266.183 euros, que corresponen quasi en la seua totalitat a les 
transferències pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana. 

El detall de l'evolució dels drets reconeguts, en funció del seu origen, durant els 
exercicis de 2003 i 2004, ha sigut el següent, amb les xifres expressades en euros. 

 
2004 2003 Concepte 

Import % s/total Import % s/total 

De la Generalitat Valenciana 186.789.864 98,3% 167.323.909 98,9% 

De l'Administració de l'Estat 1.651.355 0,9% 749.086 0,4% 

D'altres 1.516.615 0,8% 1.049.823 0,6% 

Total 189.957.834 100,0% 169.122.818 100,0%

Quadre 14 

 

El desglossament de les transferències corrents de la Generalitat Valenciana, que és la 
partida de major rellevància de les recollides en el quadre anterior, és la que mostrem a 
continuació, expressada en euros. 
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Import 

Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 102.105.932 

Subvenció addicional condicionada a objectius de 2003 218.800 

Subvenció provisional condicionada a objectius de 2004 12.769.473 

Suplement a la despesa corrent 61.561.284 

TOTAL SUBVENCIÓ CORRENT GENERALITAT VALENCIANA 176.655.489 

Transferència corrent per a interessos d'obligacions i préstecs 8.793.399 

Subvenció plans formació 1.148.599 

D'altres transferències 192.377 

TOTAL D'ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.134.375 

TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT VALENCIANA 186.789.864 

Quadre 15 

 

En relació amb la comptabilitat dels drets per transferències corrents, s'ha de dir que, 
d'acord amb el que es preveu en la regla segona e la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana i en el mateix Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana, que resulta d'aplicació a les universitats públiques valencianes, 
els dits drets s'ha de reconéixer quan se'n percep el cobrament, o quan es conega de 
forma certa que l'ens que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de la 
correlativa obligació. 

En aqueix sentit, s'ha de dir que la Universitat ha reconegut drets per transferències 
corrents de la Generalitat Valenciana per una quantia de 41.777.196 euros, sense que 
s'haja produït cap increment en la seua tresoreria i sense haver justificat que tingués 
coneixement que la Generalitat hagués dictat el correlatiu acte de reconeixement de 
l'obligació. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que la subvenció per objectius de l'exercici de 2004, per 
un import de 12.769.473 euros, és una previsió que fa la Universitat i que és 
confirmada -en major o menor mesura- en l'exercici següent. La comptabilitat d'aquests 
objectius, en conseqüència, incompleix el criteri de comptabilitat de les transferències 
corrents esmentat anteriorment. 

5.3 Transferències de capital 

Els saldos d'aquest capítol del pressupost d'ingressos de la Universitat Politècnica de 
València són els que recollim a continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Articles 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realització

70 De l'Admó. de l'Estat 11.620.585 8.265.310 7.759.308 506.002 71,1% 93,9% 

71 D'organismes autònoms 1.705.073 168.347 164.965 3.382 9,9% 98,0% 

74 D'ens territorials 723.324 7.504.842 4.233.770 3.271.072 1037,5% 56,4% 

75 D'altres ens públics 0 286.064 286.064 0 -- 100,0% 

76 D'empreses públiques 0 208.589 208.589 0 -- 100,0% 

77 D'empreses privades 24.021 257.085 257.085 0 1070,3% 100,0% 

79 De l'exterior 10.692.789 8.478.040 5.278.009 3.200.031 79,3% 62,3% 

Total capítol VII 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487 101,6% 72,3% 

Quadre 16 

 

Com es pot comprovar a partir de les dades recollides en el quadre anterior, la previsió 
definitiva d'aquest capítol pressupostari ha sigut de 24.765.792 euros, mentre que els 
drets reconeguts han assolit la xifra de 25.168.277 euros. Aquestes xifres han 
determinat un grau d'execució pressupostària del 101,6%. 

Els ingressos líquids han ascendit a 18.187.790 euros, que donen un grau de realització 
del 72,3% i una quantitat pendent de cobrament de 6.980.487 euros. Aquesta xifra 
correspon principalment a les transferències pendents de cobrament de la Generalitat 
Valenciana i als fons FEDER de l'Administració de l'Estat. 

El detall de l'evolució dels drets reconeguts, en funció del seu origen, durant els 
exercici de 2003 i 2004, ha sigut el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 
2004 2003 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

De la Generalitat Valenciana 7.504.842 29,8% 7.368.255 16,2% 

De l'Administració de l'Estat 8.265.310 32,8% 6.369.359 14,0% 

De l'exterior 8.478.040 33,7% 30.718.715 67,7% 

D'altres 920.085 3,7% 937.903 2,1% 

Total 25.168.277 100,0% 45.394.232 100,0%

Quadre 17 

 

Cal manifestar que hem revisat una mostra significativa d'ingressos per transferències 
de capital, amb la finalitat de comprovar si estaven adequadament documentats i si els 
havien imputats a l'exercici pressupostari corresponent. 
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Quant a la documentació en què es basen les subvencions, no existeixen circumstàncies 
remarcables. Pel que fa a l'exercici d'imputació dels ingressos, però, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- S'han comptabilitzat dues subvencions per sengles imports de 104.267 euros i 
261.029 euros, concedides per resolució de la directora de l'Agència Valenciana 
de Cooperació al Desenvolupament de data 24 de novembre de 2003, destinades 
a projectes específics d'investigació i formació en temes relacionats amb la 
cooperació internacional al desenvolupament per a l'any 2003. 

- Per resolució del Ministeri de Foment de data 12 de desembre de 2003, en el 
marc de les ajudes per a la realització de projectes d'investigació científica i 
desenvolupament i innovació tecnològica, es concedeix una subvenció per 
import de 80.000 euros. De l'import d'aquesta ajuda n'hi ha un total de 45.000 
euros que calia haver imputat a l'exercici de 2003. 

- En virtut de la resolució del secretari d'Estat de Política Científica i Tecnològica 
de data 23 de desembre de 2003, es concedeix una ajuda de 207.000 euros en el 
marc del Pla Nacional d'Investigació. S'ha comprovat que han imputat a 
l'exercici de 2004 un import de 54.000 euros que corresponen a l'anualitat de 
l'exercici de 2005. 
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6. RECOMANACIONS 

En la fiscalització realitzada en relació amb la gestió economicofinancera de l'exercici 
de 2004, s'ha analitzat el grau de compliment i de posada en pràctica, per part de la 
Universitat Politècnica de València, de les recomanacions recollides en l'informe de 
fiscalització dels comptes anuals de l'exercici de 2003. 

Com que el compliment de les recomanacions realitzades en l'informe corresponent a 
l'exercici anterior solament es podrà analitzar en tota la seua amplitud en l'exercici de 
2005, s'ha posat un èmfasi especial a confirmar si la Universitat ha adoptat les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències indicades en aquell. 

En aquest sentit, es considera oportú mantenir -en relació amb les àrees examinades en 
la present fiscalització- les següents recomanacions ja proposades en l'informe de 
fiscalització corresponent a l'exercici anterior: 

a) La Universitat ha de completar els comptes anuals que presenta a la Sindicatura 
de Comptes recollint tota la informació exigida en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) La funció de control intern de l'activitat economicofinancera de la Universitat, 
hauria de ser atribuïda a una unitat administrativa que tinga independència dels 
òrgans de gestió, i establir els plans d'actuació i els procediments que siguen 
necessaris. 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de la 
Universitat Politècnica de València corresponents a l'exercici de 2004, i d'acord amb el 
que hem expressat en els diferents apartats d'aquest informe, es poden formular les 
següents conclusions i recomanacions: 

a) En els comptes anuals de la Universitat -tal i com es detalla en l'apartat 1.2 de 
l'informe-, s'ha d'integrar la memòria a què es refereix el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) La Universitat ha d'aprovar els comptes anuals i presentar-los en la Conselleria 
d'Empresa, Universitat i Ciència en el termini previst en les lleis de pressuposts 
de la Generalitat Valenciana per a cada exercici, a fi d'evitar que produïsquen 
les circumstàncies posades de manifest en l'apartat 1.2 d'aquest informe. 

c) La documentació de les actuacions realitzades pel servei de fiscalització de la 
Universitat -tal i com s'indica en els apartats 2.2, 4.2 i 4.3 de l'informe-, s'hauria 
de formalitzar de tal manera que s'hi deixés constatació del responsable que ha 
efectuat la fiscalització i de la data en què aquesta s'ha realitzat. 

d) La Universitat ha d'evitar el recurs a la pròrroga automàtica dels pressuposts i 
procurar que aquests siguen aprovats amb anterioritat a la data d'inici de 
l'exercici pressupostari, per tal d'assegurar, així, una gestió adequada de les 
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diverses activitats que desenvolupa; d'acord amb el que hem expressat en 
l'apartat 3.2 de l'informe. 

e) La Universitat ha de publicar el pressupost que aprove per a cada exercici en el 
"Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" i acomplir així el que es preveu en 
l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; tal i 
com s'indica en l'apartat 3.2 d'aquest informe. 

f) El resultat pressupostari que presente la Universitat s'ha d'ajustar al que es 
disposa en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, 
en el sentit d'oferir informació sobre els crèdits gastats amb romanent de 
tresoreria i sobre les desviacions positives i negatives de finançament; d'acord 
amb el que hem expressat en l'apartat 3.4 de l'informe. 

g) La Universitat ha d'evitar que, en exercicis futurs, es produïsca la circumstància 
descrita en l'apartat 3.5 de l'informe, en el sentit que, a l'hora de calcular el 
romanent de tresoreria, ha de tenir en compte els saldos de dubtós cobrament, 
els quals constitueixen una partida que s'ha de restar dels drets pendents de 
cobrament, d'acord amb el que es preveu en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

h) En aquells documents comptables en els quals s'acumulen totes les fases del 
procediment d'ordenació de la despesa hauria de formalitzar-se un document 
que en justificara la necessitat i, posteriorment, algun responsable de la 
Universitat hauria de deixar constància de la conformitat de la despesa, o que 
aquesta despesa s'ha ajustat a l'acordat prèviament, en la línia que descriu 
l'apartat 4.2 d'aquest informe. 

i) Tal i com s'indica en els apartats 4.2 i 4.3 d'aquest informe, en els pagaments 
que efectua la Universitat a conseqüència de despeses gestionades per mitjà 
d'expedients de contractació, al document comptable de reconeixement de 
l'obligació i de proposta de pagament s'hauria d'adjuntar una còpia del contracte, 
ja que en aquest document és on s'expressen les obligacions assumides per cada 
una de les parts. 

j) A l'objecte d'esmenar les deficiències posades de manifest en els apartats 4.2 i 
4.3 del present informe, es considera convenient que la Universitat registre 
d'entrada les factures que li presenten, de tal manera que en totes es deixe 
constatació de la data en què han sigut presentades, a l'objecte de fer un 
seguiment més efectiu de la fase en què se'n troba cada una. 

k) La Universitat ha d'establir els mecanismes necessaris per evitar que es 
produïsca la circumstància referida en l'apartat 4.2, en relació amb les despeses 
gestionades pel procediment de "despeses per a justificar", en el sentit que cada 
una de tals despeses s'ha d'imputar a l'exercici adequat. 
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l) En les despeses que es realitzen per mitjà del sistema de "despeses per a 
justificar", els serveis competents de la Universitat han de procurar que es 
respecte el termini de dos mesos establit en les normes d'execució del 
pressupost de la Universitat per a justificar les dites despeses; al mateix temps, 
han de comprovar que totes les despeses siguen imputables als projectes 
d'investigació de la Universitat, d'acord amb la naturalesa econòmica de cada 
una; en la línia expressada en l'apartat 4.2 de l'informe. 

m) En relació amb les despeses efectuades a càrrec del sistema de "caixa fixa", la 
Universitat ha d'assegurar que, en tots els casos, es justifique de forma adequada 
la realització de les despeses i que aquestes es troben relacionades amb 
l'activitat docent, investigadora o administrativa de la Universitat; d'acord amb 
el que hem referit en l'apartat 4.2 d'aquest informe. 

n) En tots els supòsits en què siga preceptiu segons la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, la Universitat ha de promoure els corresponents 
expedients de contractació, a l'objecte d'assegurar el compliments dels principis 
de publicitat i concurrència garantits en el citat text legal, i d'evitar que es 
produïsquen les circumstàncies referides en l'apartat 4.3 de l'informe. 

o) La Universitat ha d'establir els mecanismes necessaris per a assegurar que les 
inversions es comptabilitzen en l'exercici al qual corresponen, d'acord amb el 
que es preveu en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, a fi d'evitar que es produïsquen, en exercicis futurs, circumstàncies 
com la descrita en l'apartat 4.3 d'aquest informe. 

p) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents, la Universitat s'ha 
d'atenir al que es preveu en la Instrucció i en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit de reconéixer els dits drets 
quan els cobra, o quan conega de forma certa que l'ens que concedeix la 
subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de la correlativa obligació; tal i com 
s'expressa en l'apartat 5.2 de l'informe. 

q) En la comptabilitat de les transferències de capital, la Universitat ha de vetlar 
perquè cada una de les transferències siga imputada a l'exercici pressupostari al 
qual corresponga, en aplicació dels criteris recollits en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, i procurar que no es 
produïsquen les circumstàncies descrites en l'apartat 5.3 del present informe. 

 



 




