
- 13 -

UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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1. INTRODUCCIÓ

El sector públic universitari de la Comunitat Valenciana està format, en l'erxercici de
1998, per les següents universitats: Universitat de València (U.V.), Universitat
Politècnica de València (U.P.V.), Universitat d'Alacant (U.A.), Universitat Miguel
Hernández d'Elx (U.M.H.) i Universitat Jaume I, amb seu a la ciutat de Castelló de la
Plana (U.J.I.).

Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seues funcions
en règim d'autonomia. Estan regulades per la Constitució Espanyola, la llei orgànica
11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària (d'ara endavant L.R.U.), i per altres
disposicions vigents; així com pels estatuts de cada una.

D'acord amb l'article 1 de la L.R.U., les funcions de les universitats són les següents:

a) Creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la
cultura.

b) Preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació de
coneixements i mètodes científics, o per a la creació artística.

c) Suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic, tant
nacional com de les comunitats autònomes.

d) Extensió de la cultura universitària.

Les competències en matèria d'universitats foren assumides per la Generalitat
Valenciana mitjançant el reial decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les fucions i els
serveis en aquesta matèria, les van assignar a la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència per mitjà del decret 4/1986, de 27 de febrer, del president de la Generalitat
Valenciana.
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2. ABAST I PROCEDIMENTS D'AUDITORIA APLICATS

La fiscalització s'ha realitzat d'acord amb normes d'auditoria generalment acceptades.
No ha comprés una revisió detallada de totes les transaccions, sinó que s'han efectuat
proves selectives, revisions de procediments, de registre i antecedents i d'altres
tècniques habituals d'auditoria que s'han considerat necessàries en cada circumstància,
en funció dels objectius perseguits i de l'avaluació prèvia del control intern.

Les universitats públiques, també les audita la Intervenció General de la Generalitat
Valenciana (I.G.G.V.), per mitjà d'empreses que aquesta contracta.

En aquest sentit, i a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, hem
considerat necessari racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels
equips de fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes
no considerats totalment o parcialment en les auditories realitzades per la I.G.G.V.

En conseqüència amb això, no hem realitzat determinades proves d'auditoria financera
ja efectuades per les empreses d'auditoria contractades per la I.G.G.V. i n'hem utilitzat
aquelles conclusions que s'hi han considerat procedents. Sí que han sigut objecte d'una
fiscalització especial els contractes i els convenis d'investigació.
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3. SISTEMA COMPTABLE I RENDICIÓ DE COMPTES

3.1 Rendició de comptes i principis comptables

Els comptes anuals de 1998 han sigut retuts a aquesta Sindicatura de Comptes -d'acord
amb la normativa aplicable- per mitjà de la I.G.G.V., abans del 30 de juny de 1999.

Per resolució d'11 de febrer de 1988 de la I.G.G.V., es va aprovar l'adaptació de les
normes del Pla General de Comptabilitat Pública a les universitats de la Comunitat
Valenciana. També es van aprovar els models dels comptes que havien de retre les
universitats que enumerem a continuació.

a) Estats de liquidació del pressupost:

- Liquidació de l'estat de despeses.

- Liquidació de l'estat d'ingressos

- Estats de resultats pressupostaris i romanents de tresoreria.

- Desenvolupament de la tresoreria.

- Operacions extrapressupostàries: moviment i situació dels deutors.

- Operacions extrapressupostàries: moviment i situació dels creditors.

- Relació dels expedients de despeses aprovades a càrrec de pressuposts
fururs.

- Estat de modificacions pressupostàries.

b) Estat d'operacions de pessuposts tancats.

c) Balanç de situació.

d) Comptes de resultats.

No obstant això, els comptes retuts per les universitats no són homogenis. Així, de les
cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, només dues (U.V. i U.P.V.) en
presenten els comptes -pel que fa a la liquidació del pressupost- d'acord amb l'estructura
determinada per la resolució de la I.G.G.V. Això significa que el resultat pressupostari
de les universitats (U.V. i U.P.V.) inclou només els capítols I a VII del pressupost. La
resta (U.A., U.J.I. i U.M.H.) inclouen en el resultat del pressupost els drets i les
obligacions de tots els capítols, també del VII al IX inclusivament. Això evidencia una
falta d'uniformitat en l'elaboració dels estats comptables i implica una limitació en el
càlcul del resultat pressupostari agregat, ja que la informació no és homogènia.
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També s'ha de ressaltar el fet que la resolució de la I.G.G.V. d'11 de febrer de 1988 va
adaptar a les universitats el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre del
Ministeri d'Economia i Hisenda de 14 d'octubre de 1981, desenvolupada per resolució
de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. En aquest sentit, cal tenir en
compte que l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, que
aprova el nou Pla General de Comptabilitat Pública, deroga de manera expressa la
normativa anterior.

En conseqüència, s'insta la Generalitat Valenciana a dictar les normes comptables
oportunes per a adaptar el nou Pla General de Comptabilitat Pública a les universitats.
Així mateix, s'insisteix que cal adoptar les mesures necessàries perquè els comptes de
les universitats siguen homogenis.

D'altra banda, les universitats tampoc no són uniformes a l'hora de comptabilitzar un
mateix fet econòmic. Això ocorre, i és especialment rellevant, en la comptabilitat de les
operacions relacionades amb el Pla Plurianual d'Inversions. Així, diverses universitats
no recullen en els seus pressuposts les operacions de crèdit que financen les inversions
(U.A., U.J.I., U.M.H.), i aquesta última registra en ingressos, com a transferències de
capital, l'import de les inversions justificades a la Generalitat Valenciana; quan aquesta
solament està obligada a finançar les operacions de crèdit al seu venciment.

3.2 Control intern

Conformement al que s'assenyala en l'article 64.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la
Generalitat Valenciana, les cinc universitats públiques han sigut objecte d'auditories per
part de la I.G.G.V. Els informes de les dites auditories, subscrits conjuntament per la
I.G.G.V. i les empreses privades contractades a aqueix efecte, han sigut posats a
disposició d'aquesta Sindicatura.
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4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

4.1 Pressupost inicial

El pressupost inicial agregat experimentà un creixement del 14,0%, en relació al de
l'exercici anterior, puix que va passar de 78.826 milions de pessetes, a 89.849 milions
de pessetes.

Quant als ingressos, destaca l'augment del capítol IV, "Transferències corrents", amb un
increment de 7.567 milions de pessetes. És destacable també l'augment del capítol VII,
"Transferències de capital", amb un increment de 2.247 milions de pessetes.

Quant a les despeses, és rellevant l'increment total del capítol I, "Despeses de personal",
amb un augment de 3.120 milions de pessetes, i del capítol VI, "Inversions reals", amb
un augment de 3.725 milions de pessetes, que denoten unes variacions del 8,1% i del
12,3%, respectivament.

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, la suma dels pressuposts
inicials de les cinc universitats de 1997 i 1998.

Pressupost inicial Variació pressupost

1997 1998 1998/1997

Taxes i d'altres ingressos 13.462 14.791 1.329 9,9%

Transferències corrents 39.539 47.115 7.576 19,2%

Ingressos patrimonials 307 214 (93) (30,3%)

Alienació d'inversions 0 250 250 -

Transferències de capital 12.644 14.891 2.247 17,8%

Actius financers 1.908 2.649 741 38,8%

Passius financers 10.966 9.939 (1.027) (9,4%)

Total ingressos 78.826 89.849 11.023 14,0%

Despeses de personal 38.687 41.807 3.120 8,1%

Despeses de funcionament 8.235 10.685 2.450 29,8%

Despeses financeres 684 2.524 1.840 269,0%

Transferències corrents 917 814 (103) (11,2%)

Inversions reals 30.294 34.019 3.725 12,3%

Transferències de capital 0 0 - -

Actius financers 9 0 (9) (100,0%)

Passius financers 0 0 - -

Total despeses 78.826 89.849 11.023 14,0%

Quadre 1
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4.2 Modificacions de crèdit

Les modificacions de crèdit netes de les universitats públiques valencianes han ascendit
a 31.099 milions de pessetes -tal i com es mostra en el quadre número 2-; això significa
una variació del 34,6%, respecte del pressupost inicial.

En el pressupost d'ingressos, són rellevants les modificacions hagudes en els capítols
VIII, "Actius financers", i IX, "Passius financers", amb uns augments del 510,5% i del
132,1%, respectivament.

En el pressupost de despeses, les modificacions de crèdit estan destinades,
majoritàriament, a generar crèdits en el capítol VI, "Inversions reals", i en el capítol IX,
"Passius financers", que s'incrementen en 15.247 i 12.133 milions de pessetes,
respectivament.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increm. pressup.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 14.791 1.547 16.338 10,5%

Transferències corrents 47.115 135 47.250 0,3%

Ingressos patrimonials 214 518 732 242,1%

Alienació inversions reals 250 400 650 160,0%

Transferències de capital 14.891 1.846 16.737 12,4%

Actius financers 2.649 13.523 16.172 510,5%

Passius financers 9.939 13.130 23.069 132,1%

Total ingressos 89.849 31.099 120.948 34,6%

Despeses de personal 41.807 154 41.961 0,4%

Despeses de funcionament 10.685 1.457 12.142 13,6%

Despeses financeres 2.524 1.635 4.159 64,8%

Transferències corrents 814 400 1.214 49,1%

Inversions reals 34.019 15.247 49.266 44,8%

Transferències de capital 0 48 48 -

Actius financers 0 25 25 -

Passius financers 0 12.133 12.133 -

Total despeses 89.849 31.099 120.948 34,6%

Quadre 2

4.3 Pressupost definitiu

La previsió definitiva del conjunt de les universitats de la Comunitat Valenciana, va ser
de 120.948 milions de pessetes.
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En el pressupost definitiu agregat, el major import correspon a la Universitat de
València, amb 46.147 milions de pessetes, que equival al 38,1% del total; seguida de la
Universitat Politècnica de València, amb 34.002 milions de pessetes, que en constitueix
el 28,1%. Les universitats d'Alacant, Miguel Hernàndez i Jaume I, amb 15.721, 14.594 i
10.484 milions de pessetes, en representen el 13,0%, 12,1% i 8,7%, respectivament.

Pel que fa als ingressos, les previsions definitives més significatives corresponen al
capítol IV, "Transferències corrents", que amb 47.250 milions de pessetes en representa
el 39,1% del total; i al capítol IX, "Passius financers", que amb 23.069 milions de
pessetes en representa el 19,1% del total.

Quant a les despeses, cal destacar la participació dels capítols I, "Despeses de personal",
i VI, "Inversions reals", amb uns percentatges del 34,7% i del 40,7%, respectivament.

PREVISIONS DEFINITIVES (en milions de pessetes)

Ingressos UPV UV UJI UA UMH Total

Taxes i d'altres ingres. 6.046 17,8% 5.836 12,6% 1.113 10,6% 2.970 18,9% 373 2,6% 16.338 13,5%

Transfs. corrents 12.647 37,2% 18.003 39,0% 4.238 40,4% 8.784 55,9% 3.578 24,5% 47.250 39,1%

Ingres. patrimonials 183 0,5% 461 1,0% 17 0,2% 65 0,4% 6 0,0% 732 0,6%

Alienació inv. reals 0 0,0% 0 0,0% 600 5,7% 50 0,3% 0 0,0% 650 0,5%

Transfs. capital 2.170 6,4% 2.173 4,7% 727 6,9% 1.263 8,0% 10.404 71,3% 16.737 13,8%

Actius financers 5.456 16,0% 7.038 15,3% 856 8,2% 2.589 16,5% 233 1,6% 16.172 13,4%

Passius financers 7.500 22,1% 12.636 27,4% 2.933 28,0% 0 0,0% 0 0,0% 23.069 19,1%

Total 34.002 100,0% 46.147 100,0% 10.484 100,0% 15.721 100,0% 14.594 100,0% 120.948 100,0%

28,1% 38,1% 8,7% 13,0% 12,1% 100,0%

Despeses UPV UV UJI UA UMH TOTAL

Despeses personal 10.365 30,5% 18.528 40,1% 3.448 32,9% 6.976 44,4% 2.644 18,1% 41.961 34,7%

Desp. funcionam. 2.782 8,2% 4.415 9,6% 1.162 11,1% 2.496 15,9% 1.287 8,8% 12.142 10,1%

Desp. financers 1.252 3,7% 1.737 3,8% 351 3,3% 787 5,0% 32 0,2% 4.159 3,4%

Transfs. corrents 485 1,4% 469 1,0% 250 2,4% 0 0,0% 10 0,1% 1.214 1,0%

Inversions reals 16.387 48,2% 11.548 25,0% 5.248 50,1% 5.462 34,7% 10.621 72,8% 49.266 40,7%

Transfs. capital 20 0,0% 28 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 48 0,1%

Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 25 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 25 0,0%

Passius financers 2.711 8,0% 9.422 20,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12.133 10,0%

TOTAL 34.002 100,0% 46.147 100,0% 10.484 100,0% 15.721 100,0% 14.594 100,0% 120.948 100,0%

28,1% 38,1% 8,7% 13,0% 12,1% 100,0%

Quadre 3
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4.4 Resultats de l'exercici

Tal i com es comenta en l'apartat 3.1 d'aquest informe, el resultat pressupostari agregat
de les universitats, obtingut a partir dels comptes retuts, presenta limitacions, perquè el
càlcul del resultat no és homogeni en les cinc universitats.

El resultat agregat de les liquidacions dels pressuposts de les cinc universitats
valencianes corresponent a 1998 (diferència entre els drets reconeguts i les obligacions
reconegudes durant el dit exercici), es mostra en el quadre número 4, en milions de
pessetes.

El dèficit pressupostari a escala agregada va ser de 2.609 milions de pessetes; mentre
que el dèficit de l'exercici, després de practicar-hi els ajusts d'exercicis tancats, es va
situar en 9.825 milions de pessetes.

Concepte UPV UV UJI UA UMH Total

Drets reconeguts de l'exercici 28.832 27.448 9.216 13.132 8.299 86.927

Obligacions reconegudes de l'exercici 26.122 32.414 8.921 14.556 7.523 89.536

Superàvit < Dèficit > Pressupost 98 2.710 (4.966) 295 (1.424) 776 (2.609)

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul.lació de drets (242) (7.072) (25)  (164) 33 (7.470)

Anul.lació d'obligacions 2 45 0 201 6 254

Superàvit < Dèficit > De l'exercici 2.470 (11.993) 270 (1.387) 815 (9.825)

Quadre 4

Igual que en exercicis anteriors, cal tenir en compte que el resultat perssupostari de la
Universitat d'Alacant no és real, perquè existeixen obligacions per import de 232
milions de pessetes que no apareixen comptabilitzades en el pressupost.
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5. PRESSUPOST AGREGAT DE DESPESES

Les obligacions reconegudes, a escala agregada, del conjunt de les universitats de la
Comunitat Valenciana ascendiren a 98.958 milions de pessetes; cosa que dóna una grau
d'execució (que relaciona les obligacions reconegudes amb les previsions definitives)
del 81,8%. El grau de compliment (que relaciona els pagaments líquids amb les
obligacions reconegudes), va ser del 90,7%. En el quadre número 5 es mostra, a escala
agregada i en milions de pessetes, la liquidació del pressupost de despeses de les
universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses personal 41.961 41.538 40.785 753 99,0% 98,2%

Desp. funcionament 12.142 11.438 10.127 1.311 94,2% 88,5%

Despeses financers 4.159 3.723 3.708 15 89,5% 99,6%

Transfs. corrents 1.214 1.052 892 160 86,7% 84,8%

Inversions reals 49.266 29.026 22.061 6.965 58,9% 76,0%

Transfs. capital 48 48 44 4 100,0% 91,7%

Actius financers 25 0 0 0 0,0% 0,0%

Passius financers 12.133 12.133 12.133 0 100,0% 100,0%

TOTAL 120.948 98.958 89.750 9.208 81,8% 90,7%

Quadre 5
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El quadre número 6 detalla la composició, per capítols, de les obligacions reconegudes
durant l'exercici en la liquidació del pressupost agregat, amb la comparació de les cinc
universitats, tant en milions de pessetes com en percentatges de participació de cada un
dels capítols respecte del total.

Despeses UPV
% s/cap.
agregat UV

% s/cap.
agregat UJI

% s/cap.
agregat UA

% s/cap.
agregat UMH

% s/cap.
agregat Total

% s/tot.
D.R.

Despeses personal 10.365 39,7% 18.462 44,1% 3.315 37,1% 6.976 47,9% 2.420 32,2% 41.538 42,0%

Desp. funcionament 2.762 10,6% 4.351 10,4% 925 10,4% 2.496 17,2% 904 12,0% 11.438 11,5%

Desp. financeres 1.252 4,8% 1.324 3,2% 329 3,7% 786 5,4% 32 0,4% 3.723 3,8%

Transfs. corrents 418 1,6% 465 1,1% 163 1,8% 0 0,0% 6 0,1% 1.052 1,1%

Inversions reals 8.594 32,9% 7.784 18,6% 4.189 47,0% 4.298 29,5% 4.161 55,3% 29.026 29,3%

Transfs. capital 20 0,0% 28 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 48 0,0%

Actius financers 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Passius financers 2.711 10,4% 9.422 22,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12.133 12,3%

TOTAL 26.122 100,0% 41.836 100,0% 8.921 100,0% 14.556 100,0% 7.523 100,0% 98.958 100,0%

26,4% 42,3% 9,0% 14,7% 7,6% 100,0%

Quadre 6
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6. PRESSUPOST AGREGAT D'INGRESSOS

Tal i com es mostra en el quadre número 7, en milions de pessetes, els drets reconeguts
agregats de les cinc universitats valencianes ascendiren a 104.774 milions de pessetes;
cosa que dóna una grau d'execució del 100,0%, sense considerar-hi el romanent de
tresoreria. El grau de compliment hi ha sigut del 88,6%.

Ingressos
Pressupost

definitiu
Drets

reconeguts
Ingressos

líquids
Drets

pents. cobr.
Grau

execució
Grau

compliment
Superàvit
(Déficit)

Taxes i d'altres ingres. 16.338 16.807 14.708 1.981 102,9% 87,5% 469

Transfs. corrents 47.250 46.511 43.543 3.086 98,4% 93,6% (739)

Ingres. patrimonials 732 951 831 120 129,9% 87,4% 219

Alienació invers. reals 650 652 402 250 100,3% 61,7% 2

Transfs. de capital 16.737 12.006 7.248 4.758 71,7% 60,4% (4.731)

Passius financers 23.069 27.847 26.072 1.775 120,7% 93,6% 4.778

Exercici corrent 104.776 104.774 92.804 11.970 100,0% 88,6% (2)

Romanent tresoreria 16.172

TOTAL 120.948

Quadre 7

En el quadre número 8 es reflecteix, en milions de pessetes, la composició dels drets
reconeguts, en forma desagregada, de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana.
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Concepte UPV
% s/cap.

agreg. UV
% s/cap.
agreg. UJI

% s/cap.
agreg. UA

% s/cap.
agreg. UMH

% s/cap.
agreg. Total

% s/tot.
D.R.

III. Taxes i d'altres ingres. 5.398 18,7% 6.772 14,9% 1.108 12,1% 2.970 22,6% 559 6,7% 16.807 16,0%

Prestació de serveis 1.580 5,5% 1.589 3,5% 118 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 3.287 3,1%

Matrícules. Preus acadèmics 2.837 9,8% 3.212 7,1% 788 8,6% 1.999 15,2% 382 4,6% 9.218 8,8%

Matrícules. Compens. beques 639 2,2% 1.483 3,2% 169 1,8% 530 4,0% 118 1,4% 2.939 2,8%

D'altres ingressos propis 342 1,2% 488 1,1% 33 0,4% 441 3,4% 59 0,7% 1.363 1,3%

IV Transfs. corrents 12.633 43,8% 17.702 39,1% 4.233 45,9% 8.784 66,9% 3.159 38,1% 46.511 44,4%

De Generalitat Valenciana 12.485 43,3% 17.335 38,3% 3.927 42,6% 8.783 66,9% 3.105 37,4% 45.635 43,6%

D'altres 148 0,5% 367 0,8% 306 3,3% 1 0,0% 54 0,7% 876 0,8%

V Ingres. patrimonials 341 1,2% 456 1,0% 69 0,7% 65 0,5% 20 0,2% 951 0,9%

Ingressos financers 314 1,1% 456 1,0% 69 0,7% 35 0,3% 20 0,2% 894 0,9%

D'altres 27 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 30 0,2% 0 0,0% 57 0,0%

VI Alienació invers. reals 2 0,0% 0 0,0% 600 6,5% 50 0,4% 0 0,0% 652 0,6%

D'edificis i d'altres construc. 2 0,0% 0 0,0% 600 6,5% 50 0,4% 0 0,0% 652 0,6%

VII Transfs. capital 2.958 10,3% 2.518 5,6% 706 7,7% 1.263 9,6% 4.561 55,0% 12.006 11,5%

De Generalitat Valenciana 1.606 5,6% 975 2,2% 53 0,6% 478 3,6% 4.164 50,2% 7.276 6,9%

D'Administració central 669 2,3% 1.375 3,0% 44 0,5% 498 3,8% 110 1,3% 2.696 2,6%

D'altres 683 2,4% 168 0,4% 609 6,6% 287 2,2% 287 3,5% 2.034 2,0%

IX Passius financers 7.500 26,0% 17.847 39,4% 2.500 27,1% 0 0,0% 0 0,0% 27.847 26,6%

Emissió d'obligacions 7.500 26,0% 8.000 17,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15.500 14,8%

D'altres 0 0,0% 9.847 21,7% 2.500 27,1% 0 0,0% 0 0,0% 12.347 11,8%

TOTAL 28.832 100,0% 45.295 100,0% 9.216 100,0% 13.132 100,0% 8.299 100,0% 104.774 100,0%

27,5% 43,2% 8,8% 12,6% 7,9% 100,0%

Quadre 8

De les dades que es recullen en el quadre número 8, són rellevants els conceptes
"Transferències corrents de la Generalitat Valenciana" i "Emissió d'obligacions", amb
un 43,6% i 14,8% de participació, respectivament.

En relació a l'exercici anterior, s'hi ha registrat un descens significatiu en els drets
reconeguts derivats de l'emissió d'obligacions, ja que han passat de 31.300 milions de
pessetes en 1997 a 15.500 milions de pessetes en 1998.

Cal destacar que, per fer efectiu el cobrament de determinats drets pendents de ser
satisfets per la Generalitat Valenciana, totes les universitats (llevat de la U.M.H.) van
subscriure, a instàncies de la Generalitat Valenciana, diversos contractes de cessió de
drets. D'acord amb aquests contractes, les universitats cediren certs drets pendents de
cobrament a les entitats financeres determinades per la Generalitat Valenciana, a fi que
les dites entitats abonessen a les universitats les quanties pendents de cobrament.
Aquesta operació no tingué cap cost financer per a les universitats, puix que l'assumpció
d'aqueix cost va correspondre a la Generalitat Valenciana.
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En el quadre número 9 se'n mostren les dates, les entitats financeres i els imports en
milions de pessetes.

Universitat
Entitat

financera Data
Import

(milions ptes.)

U. València Bancaixa 24-02-98 2.450

U. Politècnica de València Bancaixa 24-02-98 1.777

U. Alacant Caixa Estalvis Mediterrani 24-02-98 1.260

U. Jaume I de Castelló Bancaixa 24-02-98 492

TOTAL 5.979

Quadre 9

Quant a això, cal tenir en compte:

- Que les cessions de crèdits realitzades per les universitats, en la mesura que
afecten ingressos de dret públic, no es poden portar a efecte, perquè no cap la
subrogació en la posició jurídica d'una entitat pública quan aquesta actua com a
poder públic.

- Que l'article 12 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat
Valenciana, assenyala que no es podran alienar, ni gravar, ni arrendar els drets
econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valenciana; llevat dels supòsits
establits en les lleis.

- Que, llevat del cas de la Universitat Jaume I, la cessió de tals drets no tingué
reflex en la comptabilitat de les universitats, ja que aquestes es limitaren a
comptabilitzar-ne el cobrament com si l'hagués pagat la Generalitat Valenciana.

A causa de la modificació en el finançament del Pla Plurianual d'Inversions de les
Universitats per al període 1995-2001, en l'exercici de 1997 la Generalitat Valenciana i
el conjunt de les universitats valencianes -llevat de la Universitat Miguel Hernández-
assoliren determinats acords per a garantir el finançament del dit Pla Plurianual. El
finançament comprenia la realització d'una emissió d'obligacions i la concertació d'una
línia de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions.

Així mateix, per virtut d'aquests acords, la Generalitat Valenciana s'obligava
incondicionalment a transferir a les universitats les quantitats necessàries perquè
aquestes fessen front a totes les obligacions de pagament assumides per raó del
finançament, tant pel principal com pels interessos. A aqueix efecte, la Generalitat
Valenciana s'obligava a incloure en els corresponents pressuposts anuals les partides
necessàries per al compliment de les obligacions derivades del finançament.

En el quadre número 10 s'indica l'import de les emissions realitzades en l'exercici de
1998, en milions de pessetes, i els aspectes més significatius d'aqueixes emissions.
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Total
emissió

Despeses
emissió

Ingressos
nets

Termini
emissió Tipus d'interés

UV 8000 264 7.736 15 anys 1r. any 3,94% i la resta fix a 5,55%

UPV 7.500 248 7.252 15 anys 1r. any 3,94% i la resta fix a 5,55%

TOTAL 15.500 512 14.988

Quadre 10

En el quadre número 11 s'indiquen les anualitats per a 1998, en milions de pessetes, del
citat Pla Plurianual d'Inversions (anualitats que es recullen en el pressupost de cada
universitat, perquè aquestes en tenen encomanada la gestió directa); així com l'import
total executat i justificat per les mateixes universitats davant de la Generalitat
Valenciana.

Inversió 1998 autoritzada per la G. V.

Universitat
Anualitat

1998
Justificada en

1998
Justificada en

1999 Total

U. València

U. Politècnica de València

U. Alacant

U. Jaume I

U. Miguel Hernández

4.432

5.757

2.091

3.256

9.843

2.503

1.546

508

2.317

2.852

1.402

639

1.571

471

730

3.905

2.185

2.079

2.788

3.582

TOTAL 25.379 9.726 4.813 14.539

Quadre 11
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7. FETS POSTERIORS

El 9 de juny de 1999, els rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat
Valenciana, el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública i el conseller de
Cultura, Educació i Ciència, acordaren proposar al Govern Valencià l'aprovació del
programa plurianual de finançament del sistema públic universitari valencià 1999-2003
(P.P.F.), amb els objectius següents:

- Dotar les universitats d'un marc financer plurianual que garantisca l'automatisme
en la dotació dels recursos.

- Incrementar els recursos financers destinats a l'ensenyament universitari, als
nivells de la Unió Europea en termes de percentatge del P.I.B.

- Fixar la participació de cada estament en el finançament dels ensenyaments
universitaris.

- Assegurar que els ensenyaments universitaris compten amb la infraestructura i
les instal.lacions necessàries per a ser impartits de manera adequada.

- Promoure la qualitat de les universitats.

- El funcionament cooperatiu i consensuat del sistema públic universitari valencià.

D'altra banda, el finançament total corrent de cada universitat serà determinat per mitjà
de la suma dels components següents:

- Finançament fix: Finançament que s'assigna a cada universitat en concepte de
costs mínims de funcionament ordinari. El valor d'aqueix finançament s'estima
en 200 milions de pessetes de 1998 per universitat i representa l'1,25% del
finançament total del conjunt de les universitats.

- Finançament bàsic: Establit en funció dels costs en què ha d'incórrer una
universitat per a impartir la docència, d'acord amb uns estàndards de qualitat
prefixats. Aquest component del finançament constitueix el 86,75% del
finançament total de les universitats.

- Finançament de costs induïts per la normativa estatal: Establit en funció d'un
conjunt significatiu de conceptes de cost que les universitats han d'atendre i
sobre els quals no tenen cap capacitat de decisió. Aquest component del
finançament s'estima en un 2% del finançament total de les universitats.

- Finançament lligat a objectius: Establit en funció del grau de compliment dels
objectius prefixats per a cada universitat. Aquet component del finançament
s'estableix en un 10% del finançament total de les universitats.


