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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius 

Els objectius de la fiscalització dels comptes de les universitats de la Comunitat 
Valenciana es concreten en: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d'acord amb 
els principis comptables aplicables. 

b) Verificar si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'aconseguiment dels objectius prevists. 

1.2 Abast i procediments d'auditoria 

La fiscalització dels comptes de la Universitat d'Alacant, (d'ara endavant UA), s'ha 
dut a terme d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades i per tant no 
ha inclòs una revisió detallada de totes les transaccions, sinó que ha abastat totes 
aquelles proves selectives, revisions de procediments, de registres 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 de control 
intern. A més a més, s'ha considerat la importància relativa de les possibles 
anomalies, observacions, ajusts, etc. 

Les universitats públiques són també auditades per la Intervenció de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de les empreses que contracta. 

Com en l'exercici anterior i a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, 
s'ha considerat necessari racionalitzar les proves i procediments d'auditoria realitzats 
pels equips de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

Per tant, no s'han realitzat determinades proves d'auditoria financera ja efectuades per 
les empreses d'auditoria contractades per la IGGV, i se n'han usat les conclusions 
considerades procedents. Sí que han sigut objecte d'una fiscalització especial els 
contractes i els convenis d'investigació. 

1.3 Presentació i rendició de comptes 

Els comptes corresponents a l'exercici de 1999 han sigut retuts per mitjà de la IGGV 
dins del termini legalment establit. 
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2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

a) Quant a la rendició de comptes i els estats comptables 

-  La UA ha retut els comptes de l'exercici de 1999 mitjançant la IGGV dins del 
termini legalment establit.  

- En els apartats 3.2.4, 3.3.1, 3.5 i 6.1.4 es descriuen els fets que no s'han 
comptabilitzat adequadament i que afecten la informació recollida en els 
estats comptables. 

b) Quant a l'execució del pressupost 

-  El pressupost inicial per a 1999 va ser aprovat quan estava finalitzant 
l'exercici en què havia d'estar en vigor. En aquest sentit, cal tenir en compte 
que el pressupost és un instrument de planificació anual de la gestió 
economicofinancera, sense perjudici de l'obligació legal d'aprovar-lo abans 
que s'inicie l'exercici en què ha d'estar en vigència. 

 Així mateix, no es te constatació que les modificacions de crèdits hagen sigut 
aprovades. 

- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 88,8%, mentre el 
compliment arriba al 90,2%. 

- Quant al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 100,2%. El grau 
de compliment es xifra en un 98,5%. 

c) Quant al compliment del principi de legalitat i el control intern 

- La revisió dels expedients de contractació i els convenis d'investigació, ha 
posat de manifest que, en general, la seua gestió ha sigut d'acord amb la 
normativa legal, sense perjudici de les observacions contingudes en els 
apartats 4 i 5 d'aquest informe. 

- El control dels comptes corrents, ha de potenciar-se, especialment dels 
comptes especials. En aquest sentit, no és admissible l'existència d'ingressos i 
pagaments que no es comptabilitzen, sense que puga acceptar-se com a 
excepció que la UA actue com a intermediària, ja que en aquest cas s'han de 
comptabilitzar com a extrapressupostaris. 

- Les funcions d'intervenció, en concret de control i fiscalització han de ser 
realitzades. 

- Cal millorar els procediments de comunicació entre els distints departaments 
implicats en la gestió econòmica. 
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3. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

3.1 Pressupost inicial i modificacions 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 1999, aprovat el 2 de novembre de 1999, augmentà un 
18,7% respecte de l'exercici anterior, en passar de 15.957 milions de pessetes a 
18.944 milions de pessetes. 

 

 Pressupost inicial Variació pressupost 

Descripció 1998 1999 1999/1998 

Taxes i d'altres ingressos 2.304 2.779 475 20,6% 

Transferències corrents 8.773 9.835 1.062 12,1% 

Ingressos patrimonials  56 65 9 16,1% 

Transferències de capital 2.235 5.062 2.827 126,5% 

Actius financers 2.589 1.203 (1.386) (53,5%) 

TOTAL INGRESSOS 15.957 18.944 2.987 18,7% 

Despeses de personal 6.848 7.838 990 14,5% 

Despeses  de funcionament 2.556 2.946 390 15,3% 

Despeses financers 787 684 (103) (13,1%) 

Transferències corrents 0 67 67 - 

Inversions reals  5.766 7.273 1.507 26,1% 

Transferències de capital 0 102 102 - 

Actius financers 0 34 34 - 

TOTAL DESPESES 15.957 18.944 2.987 18,7% 

Quadre 1 

En l'estat d'ingressos, aquest augment és conseqüència, principalment, de l'increment 
del capítol IV, "Transferències corrents", l'import passa de 8.773 milions de pessetes 
en 1998 a 9.835 milions de pessetes en 1999, així com del capítol VII, 
"Transferències de capital" que passa de 2.235 milions de pessetes en 1998 a 5.062 
milions de pessetes en 1999. Aquests increments són parcialment compensats per la 
disminució del capítol VIII, "Actius financers" que passa de 2.589 milions de 
pessetes a 1.203 milions de pessetes en 1999. 

En l'estat de despeses, l'augment es produeix principalment en el capítol VI, 
"Inversions reals", que passa de 5.766 milions de pessetes en 1998 a 7.273 milions de 
pessetes en 1999; i a l'increment de 990 milions de pessetes experimentat en el 
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capítol I, "Despeses de personal", que passa de 6.848 milions de pessetes en 1998 a 
7.838 milions de pessetes en 1999. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

Segons reflecteix el quadre 2, en milions de pessetes, el pressupost definitiu per a 
1999 va experimentar un creixement d'un 4,0% com a conseqüència de les 
modificacions pressupostàries que incrementaren el pressupost inicial en 758 milions 
de pessetes. 

En el pressupost d'ingressos, la modificació més important es produeix en el capítol 
IX, "Passius financers", per un import de 4.610 milions de pessetes, que es compensa 
parcialment per una disminució del capítol VII, "Transferències de capital", de 3.874 
milions de pessetes. 

En l'estat de despeses, l'increment més important respecte al pressupost inicial es 
produeix en el capítol VI, "Inversions reals" que augmenta en 1.115 milions de 
pessetes, increment que es veu parcialment compensat amb la disminució dels 
capítols I, "Despeses de personal" i II, "Despeses de funcionament".  

 

Descripció Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Increm. press. 
defin./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 2.779 22 2.801 0,8% 

Transferències corrents 9.835 0 9.835 - 

Ingressos patrimonials  65 0 65 - 

Transferències de capital 5.062 (3.874) 1.188 (76,5%) 

Actius financers 1.203 0 1.203 - 

Passius financers 0 4.610 4.610 100,0% 

TOTAL INGRESSOS 18.944 758 19.702 4,0% 

Despeses de personal 7.838 (140) 7.698 (1,8%) 

Despeses  de funcionament 2.946 (258) 2.688 (8,8%) 

Despeses financeres 684 109 793 15,9% 

Transferències corrents 67 (34) 33 (50,7%) 

Inversions reals  7.273 1.115 8.388 15,3% 

Transferències de capital 102 0 102 - 

Actius financers 34 (34) 0 (100,0%) 

TOTAL DESPESES 18.944 758 19.702 4,0% 

Quadre 2 



Universitat d'Alacant. Exercici de 1999 

- 127 - 

Cal destacar que durant l'exercici de 1999 es tramitaren un total de 6 expedients de 
modificació pressupostària sense que es tinga constatació que hi hagen sigut 
aprovats. 

3.2 Execució de l'estat de despeses 

El quadre 3, reflecteix, en milions de pessetes, l'execució del pressupost de despeses. 
El grau d'execució ha sigut del 88,8% i el grau de compliment del 90,2%. 

 

 

DESPESES  

Crèdits 
definitius  

Obligacions 
reconegu. 

Pagams. 

líquids  

Oblig. ptes. 
pagam. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
compliment 

Despeses de personal 7.698 7.698 7.698 0 100,0% 100,0% 

Desp. de funcionament 2.688 2.688 2.684 4 100,0% 99,9% 

Despeses financeres  793 793 793 0 100,0% 100,0% 

Transferències corrents  33 33 33 0 100,0% 100,0% 

Inversions reals  8.388 6.179 4.466 1.713 73,7% 72,3% 

Transferències de capital 102 102 102 0 100,0% 100,0% 

Actius financers  0 0 0 0 - - 

TOTAL 19.702 17.493 15.776 1.717 88,8%  90,2%  

Quadre 3 
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3.2.1 Despeses de personal 

La previsió definitiva del capítol I, "Despeses de personal", que és el segon en 
importància en el pressupost de la UA, va pujar a 7.698 milions de pessetes, igual 
que les obligacions reconegudes, la qual cosa representa un grau d'execució del 
100,0%, igualment, el grau de compliment ha sigut del 100,0%. 

En el quadre 4 es mostra l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I en els 
últims exercicis, en milions de pessetes: 

 

1996 1997 1998 1999 98/97 99/98 

Obligacions reconegudes 6.491 6.845 6.976 7.698 1,9% 10,3% 

Quadre 4 

El desglossament d'aquestes obligacions reconegudes es detalla en el quadre següent, 
en milions de pessetes: 

 

Concepte 1998 1999 Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

6.173 

803 

6.767 

931 

594 

128 

9,6% 

15,9% 

Total 6.976 7.698 722 10,3% 

Quadre 5 

 

Com mostra el quadre anterior, les obligacions reconegudes per "sous i salaris", ha 
patit un important increment del 9,6%, que és degut principalment a: 

- L'augment de les retribucions íntegres d'un 1,8%. 

- La funcionarització del personal laboral, procés que s'inicia en l'any 1999 i 
que, segons fonts de la UA, conclourà aproximadament en l'any 2002. 

- L'augment significatiu del personal docent en règim administratiu, com a 
conseqüència de la implantació en la UA de noves llicenciatures i de nous 
cursos en les llicenciatures ja existents. 
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Els quadres 6 i 7 recullen el detall d'aquestes variacions: 

 

 

PERSONAL 

Total a 
31-12-98 

Total a 
31-12-99 

Personal docent d'investigació:   

Funcionari: 699 689 

Catedràtic d'universitat 104 105 

Catedràtic d'escola universitària 52 58 

Professor titular d'universitat 262 256 

Professor titular d'escola universitària 281 270 

Contractat en règim de dret administratiu: 743 822 

Professor emèrit 3 3 

Professor associat 534 563 

Professors visitants  0 11 

Ajudant 206 245 

TOTAL P.D.I. 1.442 1.511 

Personal d'administració i serveis:   

Funcionari 317 368 

Laboral 165 131 

TOTAL P.A.S. 482 499 

Quadre 6 

 

PERSONAL Total a  

31-12-97 

Total a  
31-12-98 

Total a  
31-12-99 

Increm. 

99/98 

Funcionaris docents 663 699 689 (1,4%) 

Funcionaris no docents  222 317 368 16,1% 

Laboral no docent 215 165 131 (20,6%) 

Docents contractats  625 743 822 10,6% 

TOTAL 1.725 1.924 2.010 4,5% 

Quadre 7 

D'altra banda, cal destacar que les despeses de personal addicionals a la plantilla de 
la UA relacionats amb convenis i contractes d'investigació es registren en al capítol 
VI, "Inversions reals". 

 



Universitat d'Alacant. Exercici de 1999 

- 130 - 

3.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva i les obligacions reconegudes del capítol II van pujar a 2.688 
milions de pessetes, i els pagaments líquids es xifren en 2.684, cosa que representa 
un grau d'execució del 100,0% i un grau de compliment del 99,9%. 

En el quadre 8 s'expressa l'evolució de les obligacions reconegudes per conceptes, en 
milions de pessetes: 

 

Concepte 1998 1999 

Arrendaments 0 6 

Tributs  6 1 

Reparació i conservació de béns 64 102 

Subministraments  367 348 

Transports i comunicacions  154 154 

Treballs realitzats por altres empreses  895 985 

Primes d'assegurances  2 14 

Material d'oficina  534 524 

Despeses diverses  375 395 

Dietes, locomoció i trasllats 99 106 

Despeses d'edició i distribució 0 53 

TOTAL 2.496 2.688 

Quadre 8 

Es considera necessari que es milloren els procediments de comunicació entre el 
departament de gestió econòmica i el de comptabilitat. 

3.2.3 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconèixer en l'exercici 
de 1999, obligacions i pagaments per un import de 793 milions de pessetes. En el 
quadre següent es mostra  el detall en milions de pessetes: 
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 Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

DESPESES FINANCERES    

Inter. emissió del deute I Pla de finança. 683 683 683 

Interessos deute II Pla de finançament 91 91 91 

Interessos de demora 16 16 16 

D'altres despeses financeres 3 3 3 

TOTAL CAPÍTOL III 793 793 793 

Quadre 9 

Els imports més significatius que componen el saldo d'aquest capítol són els 
interessos ocasionats per la primera emissió d'obligacions de 683 milions de pessetes 
(vegeu l'apartat 3.3.2) i les despeses d'emissió ocasionades per la segona emissió 
d'obligacions per a fer front al II pla d'Inversions, 91 milions de pessetes (vegeu 
l'apartat 3.3.5). 

També és significatiu l'import de 16 milions de pessetes, que són conseqüència dels 
interessos de demora que la UA, per sentència judicial ferma, ha hagut de pagar a 
l'empresa constructora ACS. 

3.2.4 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals" és el primer en importància en el pressupost de la 
UA. Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en aquest capítol van 
pujar a 6.179 i 4.466 milions de pessetes respectivament, per la qual cosa el grau 
d'execució aconseguit ha sigut del 73,7%, mentre que el grau de compliment ha sigut 
del 72,3%. 

El quadre 10 mostra, en milions de pessetes, l'execució d'aquest capítol en les dues 
agrupacions principals de la despesa: 

 

 Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Grau 
d'execució 

Pagams. 
líquids  

Grau de 
complim. 

Immobilitzat material 5.063 4.399 86,9% 2.729 62,0% 

Despeses d'investigació 3.325 1.780 53,5% 1.737 97,6% 

TOTAL 8.388 6.179 73,7% 4.466 72,3% 

Quadre 10 

Del total de les obligacions reconegudes en l'article 62, "Inversions en immobilitzat 
material", 4.073 milions d pessetes corresponen a la inversió realitzada per la UA en 
virtut de: 
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- El conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana i la UA per al 
finançament del II pla d'inversions, de 26 d'octubre de 1999. 

- Una línia de crèdit del Banc Europeu d'Inversions de 500 milions de pessetes 
(vegeu l'apartat 3.3.5). 

D'aquests 4.073 milions de pessetes d'obligacions reconegudes, la Generalitat 
Valenciana n'ha justificat i autoritzat, a 30 de juny de 2000, 3.500, i en queden 
pendents de justificació i autorització, 573, dels quals, 523 corresponen a una compra 
de terrenys i 50 a diverses despeses de menor import. 

En al.legacions, la UA assenyala que no considera que l'import de 523 milions de 
pessetes per compra de terrenys estiga pendent de justificació, sinó d'autorització per 
la Direcció General d'Universitats i Investigació. Així mateix, la UA diu que va 
anticipar  amb els seus fons propis la compra de terrenys i que va sol.licitar reiterades 
vegades a la Direcció General d'Universitats i Investigació, la reprogramació de les 
inversions referents al II pla d'inversions, mitjançant l'ampliació del programa de 
compra de terrenys, que inicialment tenia assignada una quantia de 300 milions de 
pessetes. 

Per acabar, la UA indica en les al.legacions que, mitjançant la resolució de la 
Direcció General d'Universitats i Investigació, de data 28 de setembre de 2000, 
s'autoritza a càrrec d'altres inversions de l'exercici de 2000, la reprogramació de 
l'import pendent de l'anualitat de 1999 del II pla d'inversions. 

Per tot això i pel que fa a l'anualitat de 1999 del II pla d'inversions, cal efectuar les 
precisions següents: 

- Que l'1 de juny de 1999, el Govern Valencià i mentre es concretava el II pla 
d'inversions, va aprovar una sèrie d'inversions en la UA per un import de 
4.000 milions de pessetes, 300 dels quals corresponien a compra de terrenys. 
En l'estat de despeses del pressupost de 1999, aprovat el 2 de novembre de 
1999, el II pla d'inversions es recollia en el concepte 620, "Pla d'inversions".  

- Que, per mitjà d'un escrit, de data 25 de novembre de 1999, la UA sol.licità a 
la Direcció General d'Universitats i Investigació, una reprogramació de les 
inversions, que incloïa l'ampliac ió a 850 milions de pessetes de la quantitat 
destinada a l'adquisició de terrenys en la zona denominada Medpark. En la 
sol.licitud s'adjuntava la relació de pagaments avançats per la UA per aqueix 
concepte, per un import de 823 milions de pessetes. Això implicava un excés 
de 523 milions de pessetes en relació a la quantitat assignada inicialment en 
l'avanç del II Pla d'inversions. 

- Que mitjançant un escrit de data 26 de gener de 2000, la Direcció General 
d'Universitats i Investigació, va tornar a la UA els justificants relatius a les 
compres de terrenys efectuats per un import de 823 milions de pessetes 
perquè no s'adequava al II pla d'inversions. Posteriorment, aqueix centre 
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directiu, per resolució de 15 de maig de 2000 va autoritzar, a càrrec dels fons 
dipositats en el compte operatiu, la compensació dels pagaments anticipats 
per compra de terrenys per un import de 300 milions de pessetes, i en resten 
pendent de ser autoritzats per aquest concepte, 523 milions de pessetes. 

- Que en data 28 de setembre de 2000, La Direcció General d'Universitats i 
Investigació va autoritzar a càrrec altres projectes d'inversions de 2000, 
distints de la compra de terrenys, la reprogramació de l'anualitat de 1999 a fi 
de completar-la. 

- Que en octubre de l'exercici de 2000, la UA ha iniciat la tramitació d'una 
modificació  de crèdits per un import de 523 milions de pessetes relativa al II 
pla d'inversions, per a regularitzar del desfasament pressupostari originat  per 
la compra de terrenys en l'exercici de 1999 sense el crèdit adequat i suficient. 

- Que respecte a tot el que hem assenyalat cal efectuar les consideracions 
següents: 

a) S'ha produït un excés de 523 milions de pessetes sobre l'import 
inicialment assignat al projecte compra de terrenys que es considerava 
en l'avanç del II pla d'inversions. En aquest sentit, la UA hauria 
d'haver sol.licitat a la Direcció General d'Universitats i Investigació, 
prèviament a la realització de la despesa  i per suposat del pagament, 
la corresponent autorització de la reprogramació de les inversions o, si 
s'escau,  haver efectuat la corresponent modificació de crèdits, quan a 
més a més, molts dels pagaments es van efectuar entre maig i octubre 
de 1999, període en què la UA funcionava amb el pressupost prorrogat 
de 1998, ja que el de 1999 va ser aprovat en novembre. La pròrroga 
del pressupost d'acord amb l'article  26 de la Llei d'Hisenda Pública de 
la Generalitat Valenciana no inclou les despeses corresponents a 
serveis o programes, la vigència temporal dels quals es limite al 
període pressupostari vençut, que és el cas que ens ocupa. En octubre 
de l'exercici de 2000 la UA ha iniciat la tramitació d'una modificació 
de crèdits per a regularitzar el desfasament pressupostari. 

b) Els pagaments anticipats per compra de terrenys s'han realitzat a 
càrrec dels fons propis de la UA, distints dels recollits en els comptes 
afectats al pla d'inversions. La disposició del compte, que recull els 
fons afectats el II pla d'inversions, es realitza una vagada que es rep la 
resolució de 15 de maig de 2000 de la Direcció General d'Universitats 
i Investigació, que autoritza a compensar per un import de 300 milions 
de pessetes els pagaments anticipats prèviament per la UA per la 
compra de terrenys. 

Quant a la revisió dels documents comptables, s'han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec del capítol VI, article 62 "Immobilitzat material", un import 
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total de 829 milions de pessetes, cosa que representa un 19% del total de despeses 
d'aquest article, i no s'han detectat deficiències significatives. 

Tal com es va remarcar en l'informe d'aquesta Sindicatura de 1998, del total de 
despeses que formen l'article 60, "Inversions d'investigació", determinades despeses 
no corresponen al dit article i, per tant, no haurien d'imputar-se en el capítol VI. 
Aquestes despeses corresponen als epígrafs següents, en milers de pessetes: 
 

Compte Descripció Total despesa 

60931 Noves iniciatives 496.637 

60934 Beques concedides 23.934 

60935 Jornades Congressos 45.279 

 TOTAL 565.850 

Quadre 11 
3.2.5 Transferències de capital 

El capítol VII, "Transferències de capital", té obligacions reconegudes per un import 
de 102 milions de pessetes, no existeixen obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre de 1999, i els graus d'execució i de compliment pugen al 100%. 

Per mitjà d'aquest capítol, la UA actua com a intermediària en un nou projecte 
anomenat "Biblioteca virtual". D'una banda rep transferències de capital per 72 i 30 
milions de pessetes d'empreses i institucions privades, i de l'altra les transfereix a una 
societat. 

3.3 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos puja a 19.702 milions de pessetes i els drets 
reconeguts són 18.543 milions de pessetes. En el quadre 12 es mostra, en milions de 
pessetes, l'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici de 1999. El grau 
d'execució ha sigut del 100,2% i el grau de compliment del 98,5%, sense considerar 
el romanent de tresoreria. 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeg. 

Ingressos 
líquids  

Drets 
pend. cob. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Taxes i d'altres ingressos 2.801 2.273 2.210 63 81,1% 97,2% 

Transferències corrents 9.835 10.323 10.111 212 105,0% 97,9% 

Ingressos patrimonials  65 149 149 0 229,2% 100,0% 

Transferències de capital 1.188 1.188 1.188 0 100,0% 100,0% 

Passius financers 4.610 4.610 4.610 0 100,0% 100,0% 

EXERCICI CORRENT 18.499 18.543 18.268 275 100,2% 98,5% 

Romanent de tresoreria 1.203 

TOTAL 19.702 

Quadre 12 
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleva a 2.801 
milions de pessetes, i els drets reconeguts a 2.273 milions de pessetes, cosa que 
representa un grau d'execució del 81,1%. Els ingressos líquids han pujat a 2.210 
milions de pessetes, cosa que representa un grau de compliment del 97,2%. 
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 1996 1997 1998 1999 

Preus acadèmics 1.519 1.809 1.999 1.087 

Compensació per beques 391 212 530 714 

D'altres ingressos propis  344 413 441 472 

TOTAL (En milions) 2.254 2.434 2.970 2.273 

Quadre 13 

a) Preus acadèmics 

Fins l'any 1998 i tal com es destaca en els informes d'altres anys d'aquesta 
Sindicatura, la UA no periodificava les taxes acadèmiques en la comptabilitat 
economicopatrimonial. En 1999, la UA ha canviat de criteri i periodifica 876 milions 
de pessetes tant en el pressupost com en la comptabilitat economicopatrimonial, quan 
el criteri correcte és l'establit en el Pla General de Comptabilitat Pública aprovat per 
ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, segons el qual en 
comptabilitat pressupostària s'imputen els drets liquidats en l'exercici per preus 
acadèmics, excloent l'import del segon termini de matrícula que es cobra en l'exercici 
següent i incloent el segon termini de l'exercici anterior que es cobra a l'inici de 
l'exercici. Aquest fet implica que el resultat pressupostari estiga infravalorat en 876 
milions de pessetes. 

D'altra banda, en la revisió efectuada, s'ha comprovat l'existència de devolucions 
d'ingressos per taxes a alumnes de la UA, que pugen conjuntament a 131,8 milions 
de pessetes. Això es deu a: 

- La compensació de beques de la Generalitat, que es concedeix una vegada els 
alumnes han pagat les taxes de matrícula i que cal tornar-les. 

- Un nombre significatiu de beques del MEC, denegades en primera 
convocatòria i concedides posteriorment, cosa que implica la devolució de les 
taxes pagades pels alumnes. 

En el quadre 14 es recull l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la UA, 
sense tenir en compte els alumnes del tercer cicle i dels màsters. 
 

 Alumnes Variació 

Curs 95/96 30.142  

Curs 96/97 29.479 -2,2% 

Curs 97/98 28.919 -1,9% 

Curs 98/99 29.634 2,5% 

Curs 99/00 29.556 -0,3% 

Quadre 14 
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b) Compensació per beques 

En aquest concepte es reconeixen drets per un import de 714 milions de pessetes que 
es comptabilitzen en el moment en què es reben els fons del Ministeri d'Educació i 
Ciència. 

 

 Import 

Curs 96/97 i 97/98 beques MEC 204 

Curs 98/99 beques MEC 472 

Total compensació beques Adminis. Central 676 

Curs 98/99 beques Generalitat Valenciana 38 

Total compensació de beques 714 

Quadre 15 

c) D'altres ingressos propis 

Els drets reconeguts en aquest concepte van pujar a 472 milions de pessetes, tal i 
com es reflecteix en el quadre 16. 

 

 Drets 

reconeguts 

Preus públics 135 

Ingressos prestació de serv. públics 242 

Venda de béns 15 

Reintegram. d'operacions corrents 4 

D'altres ingressos 76 

TOTAL 472 

Quadre 16 

El concepte "Ingressos prestació de serveis públics", té uns drets reconeguts per 242 
milions de pessetes que corresponen fonamentalment a ingressos obtinguts per la 
facturació dels projectes d'investigació. 

3.3.2 Transferències corrents 

Les previsions definitives per transferències corrents pujaren a 9.835 milions de 
pessetes, i els drets reconeguts a 10.323 milions de pessetes, cosa que representa un 
grau d'execució del 105,0%. El grau de compliment va ser del 97,9%. El quadre 17 
mostra l'evolució de drets reconeguts per aquest concepte: 
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 1997 1998 1999 

De comunitats autònomes 7.742 100,0% 8.783 100,0% 10.315 99,9% 

D'Adminis tració central 0 - 0 - 0 - 

D'altres 1 - 1 - 8 0,1% 

TOTAL 7.743 100,0% 8.784 100,0% 10.323 100,0% 

Quadre 17 

Els drets reconeguts en el concepte "Subvencions d'ens territorials", van pujar a 
10.315 milions de pessetes i recull les transferències que realitza la Generalitat 
Valenciana. 

El quadre 18 mostra, en milions de pessetes, la composició del dit import: 
 

 IMPORT 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts  

- Increment línia de subvenció 401. Ajust Pla de Finançament 

8.002 

1.628 

TOTAL SUBVENCIONS LLIGADES AL PLA DE FINANÇAMENT 9.630 

- Transferència corrent per a cobrir interessos deute 

- Transferència Escola Ofici de Turisme 

683 

2 

TOTAL D'ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 685 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 10.315 

Quadre 18 

Quant a això, cal destacar que l'import que la Llei de Pressuposts de la Generalitat 
Valenciana considerava per a l'exercici de 1999, 8.002 milions de pessetes, s'ha 
incrementat de forma significativa, 1.628 milions de pessetes, a fi de sufragar les 
despeses corrents. 

D'altra banda, en virtut del conveni de col.laboració de data 22 de juliol de 1997, la 
UA també rep de la Generalitat Valenciana transferències corrents per 683 milions 
de pessetes per a fer front al pagament dels interessos corresponents a la primera 
emissió d'obligacions (vegeu l'apartat 3.2.3). 

El quadre 19 recull, en milions de pessetes, el calendari comparatiu de cobraments 
per les transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a 
la subvenció global dels exercicis 1997, 1998 i 1999. 
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 1997 1998 1999 

SUBVENCIÓ 
GLOBAL 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

Exercici corrent 

1r. trimestre 

2n. trimestre 

3r. trimestre 

4t. trimestre 

 

527 

2.623 

1.890 

2.519 

 

6,8% 

33,9% 

24,4% 

32,6% 

 

1.890 

1.890 

2.683 

2.068 

 

21,5% 

21,5% 

30,6% 

23,5% 

 

2.002 

2.002 

2.000 

4.099 

 

19,4% 

19,4% 

19,4% 

39,7% 

Total exercici corrent 7.559 97,7% 8.531 97,1% 10.103 97,9% 

Exercici següent: 

1r. trimestre 

2n. trimestre 

 

180 

- 

 

2,3% 

- 

 

252 

- 

 

2,9% 

- 

 

0 

212 

 

- 

2,1% 

Total exercici següent 180 2,3% 252 2,9% 212 2,1% 

TOTAL 7.739 100,0% 8.783 100,0% 10.315 100,0% 

Quadre 19 

3.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts així com els ingressos líquids en aquest capítol han pujat a 149 
milions de pessetes. 

Els 149 milions de pessetes de drets reconeguts es distribueixen entre l'article 52, 
"Interessos de dipòsits", amb uns drets reconeguts de 111 milions de pessetes i entre 
l'article 55, "Concessions administratives", en el qual es comptabilitzen els cànons 
dels distints serveis instal.lats en la UA, amb uns drets reconeguts de 38 milions de 
pessetes. 

3.3.4 Transferències de capital 

En el quadre 20 es mostra el detall dels drets reconeguts i els ingressos líquids, que 
han pujat en l'exercici de 1999 a 1.188 milions de pessetes, cosa que representa un 
grau d'execució i un grau de compliment del 100,0%. 
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1998 

 

1999 

Variació 
99/98 

Administració de l'Estat 498 260 (47,8%) 

D'organismes autònoms administra. 2 11 450,0% 

De comunitats autònomes 478 498 4,2% 

De corporacions locals  83 52 (37,3%) 

Famílies i institu. sense fins de lucre 41 150 265,9% 

D'empreses privades 7 101 1.342,9% 

De l'exterior 155 116 (25,2%) 

TOTAL 1.264 1.188 (6,0%) 

Quadre 20 

Quant a la variació entre els anys 1998 i 1999, cal destacar la disminució d'un 47,8% 
de les transferències que realitza l'Administració Central, degut a un descens 
significatiu de transferències de fons FEDER. 

Pel que fa a la comptabilitat de les transferències de capital, cal dir que totes les 
transferències que rep la UA destinades a finançar noves iniciatives o projectes 
d'investigació comptabilitzats en el capítol VI de despeses, es comptabilitzen en el 
capítol VII d'ingressos, independentment que financien despeses corrents o de 
capital. 

La documentació que suporta la comptabilitat dels ingressos en general i en aquest 
capítol en particular, és insuficient per a poder obtenir evidència adequada de tots 
aquells aspectes que conformen el fet econòmic comptabilitzat, és a dir, la seua 
naturalesa, la imputació temporal, si està d'acord amb el conveni o acord de 
col.laboració signat, etc. 

3.3.5 Passius financers  

La previsió definitiva, els drets reconeguts i la recaptació líquida del capítol IX, 
"Passius financers", puja a 4.610 milions de pessetes, cosa que representa un grau 
d'execució i compliment del 100,0%. 

El quadre 21 mostra, per articles i en milions de pessetes, els drets reconeguts: 
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IX Passius financers Drets reconeguts 

Emissió del deute públic 

Préstecs rebuts de l'exterior 

4.110 

500 

TOTAL 4.610 

Quadre 21 

La totalitat d'aquests passius financers financien el II pla d'inversions 1999-2003 
(vegeu l'apartat 3.2.4 d'aquest informe). 

a) Emissió de deute públic 

La UA procedeix a la segona emissió d'obligacions a llarg termini (10 anys), i la 
Generalitat Valenciana s'obliga, de manera incondicional i igual que en la primera 
emissió, a transferir a la UA les quantitats necessàries per a fer front a totes les 
obligacions de pagament que assumeix derivades del finançament, tant de principal 
com d'interessos. 

L'emissió de la UA està instrumentada en 247 títols amb un valor nominal unitari de 
100.000 euros, cosa que representa un preu d'emissió de 4.110 milions de pessetes. 
Cadascun d'aquest títols té un venciment de 10 anys i un interés nominatiu de 5,39%. 

b) Préstec del Banc Europeu d'Inversions 

La UA disposa d'aquest préstec en virtut de l'acord signat el passat dia 22 d'octubre 
de 1997 amb el Banc Europeu d'Inversions, per un import màxim de l'equivalent a 
500.000 milions de pessetes i una duració de 10 anys (1999-2008). El tipus d'interés 
és del 5,14%, pagadors el 15 de juny de cada any. Quant al principal, s'han estipulat 
5 anys de mancança, i la primera amortització serà el 15 de juny de 2005. 

3.4 Pressuposts tancats 

Tal com s'observa en el quadre 22, el pendent de cobrament a 31 de desembre de 
1999, pujava a 219 milions de pessetes, mentre que el pendent de pagament s'elevava 
a 92 milions de pessetes. 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts  Definitiu Cobrat Pendent 

572 (12) 560 341 219 

     

     

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts  Definitiu Pagat Pendent 

1.739 (14) 1.725 1.633 92 

Quadre 22 

A l'1 de gener de 1999 hi havia drets pendents de cobraments per 572 milions de 
pessetes, els quals en 1999, 12 milions de pessetes s'anul.len, i 341 milions de 
pessetes es cobren, quedant un pendent de cobrament de 219 milions de pessetes. 

Quant a les obligacions pendent s de pagament, la UA anul.la 14 milions de pessetes 
i paga 1.633 milions de pessetes, i resten pendents de pagament 92 milions de 
pessetes. 

3.5 Resultats de l'exercici i acumulats 

Durant l'exercici de 1999 hi hagut un superàvit de l'exercici de 1.052 milions de 
pessetes i un superàvit acumulat al tancament de l'exercici de 2.255 milions de 
pessetes. El quadre 23 reflecteix l'evolució del resultat de la liquidació del pressupost 
en els exercicis de 1998 i 1999, en milions de pessetes: 
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 Exercici Exercici 

Concepte 1998 1999 

Drets reconeguts de l'exercici 13.132 18.543 

Obligacions reconegudes de l'exercici 14.556 17.493 

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST (SENSE AJUSTS) (1.424) 1.050 

Ajusts d'exercicis tancats:   

 Anul.lació de drets (164) (12) 

 Anul.lació d'obligacions 201 14 

 Addició de drets - - 

SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI (1.387) 1.052 

SUPERÀVIT ACUMU. AL TANCAM. DE L'EX. ANTERIOR 2.590 1.203 

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXERCICI 1.203 2.255 

Quadre 23 

 

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA EFECTUAT PER LA 
UNIVERSITAT 

 IMPORT 

I. Drets pendents de cobrament  814 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 275 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 219 

(+) Deutors extrapressupostaris  320 

Per deduir: provisions per a insolvències  

II. Obligacions pendents de pagament  2.614 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 1.717 

(+) Creditors del pressupost d'exercicis tancats 92 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Creditors extrapressupostaris  805 

III. Provisions  

(+) Provisió per a riscs a curt termini  

IV. Fons líquids  2.214 

Romanent de tresoreria total (I-II-III+IV) 414 

1. Romanent de tresoreria afectat  

2. Romanent de tresoreria no afectat  

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2) 414 

Quadre 24 
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Com a exercicis passats, la liquidació del pressupost de 1999 no reflecteix 
degudament la situació econòmica de la UA. En aquest sentit, la fiscalització ha 
posat de relleu determinades despeses i drets que no tenen caràcter exhaustiu, que si 
s'havien considerat en el pressupost, alterarien el resultat comptable obtingut. 

No obstant això, cal destacar que en l'exercici de 999 s'han regularitzat determinades 
despeses procedents dels exercicis de 1996 i 1997, que no havien sigut imputats a 
pressupost per manca de crèdit suficient o adequat. 

 

Concepte (en milions de pessetes) Import 

En comptes extrapressupostaris   

Avançaments per a dietes, locomoció i d'altres despeses menors (35) 

Despeses menors de caixa central (85) 

Periodificació en el pressupost de les taxes (vegeu 3.3.1) 876 

Quadre 25 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El quadre 26 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l'exercici i desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d'adjudicació. També es recull l'abast de la revisió realitzada. 

 
Tipus de contractes i Total Revisats 

d'adjudicació Milions ptes. N. expedients Milions ptes. N. expedients 
          
Obres Concurs 391 26,3% 11 44,0% 60 15,3% 1 9,1% 
 Proc. negociat 1.097 73,7% 14 56,0% 803 73,2% 4 28,6% 
 Total 1.488 100,0% 25 100,0% 863 58,0% 5 20,0% 
          
Subminis. Concurs 1.175 81,3% 14 41,2% 186 15,8% 2 14,3% 
 Proc. negociat 271 18,7% 20 58,8% 53 19,6% 1 5,0% 
 Total 1.446 100,0% 34 100,0% 239 16,5% 3 8,8% 
          
Serveis  Concurs  815 84,9% 10 34,5% 364 44,7% 2 20,0% 
 Proc. negociat 145 15,1% 19 65,5% 0 0,0% 0 0,0% 
 Total 960 100,0% 29 100,0% 364 37,9% 2 6,9% 

Quadre 26 

4.1 Contractes d'obres 

En l'exercici de 1999, la UA tramità contractes d'obres per un import d'adjudicació de 
1.488 milions de pessetes, 391 dels quals -el 26,3% de l'adjudicat- van ser adjudicats 
per concurs i la resta pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 5 expedients per un import de 863 
milions de pessetes, cosa que representa un 58,0% sobre el total adjudicat en 
l'exercici. S'ha verificat l'adequada tramitació dels expedients d'acord amb la 
normativa en vigència. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 
 

EXPT. DETALL IMPORT ADJUDICAT 

2/99 Centre d'educació permanent. Aulari III 287 

8/99 Edifici animalari 60 

15/99 Reforma Escola Politècnica. Fase I 261 

17/99 Projecte complementari O/7/98 IV Edifici Esc. 166 

18/99 Projecte modificat del centre de tecnologia 89 

 TOTAL 863 

Quadre 27 
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4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

-  En aquest apartat cal destacar que per a l'adjudicació dels contractes 
d'elaboració de projectes d'obres i de direcció d'obres, no s'observen les 
formalitat legals que en matèria de preparació del contracte i selecció del 
contractista, exigeixen els articles 197 i següents de la llei 13/1995, de 18 de 
maig, de Contractes de les Administracions Públiques. En particular, l'article 
209.3 assenyala que el concurs serà la forma normal d'adjudicació, i en els 
articles 216 a 219 s'estableixen les especialitats dels contractes d'elaboració 
de projectes d'obres. Per tant, la UA ha d'acomodar aquestes contractacions 
als esmentats preceptes. 

- Els projectes corresponents a les obres 15/99 i 17/99, haurien d'haver sigut 
supervisats per una persona distinta a l'autor, que és el mateix director de 
l'Oficina de Planificació i Projectes de la UA. 

-  En els expedients examinats no consta la certificació relativa a l'existència de 
crèdit. 

- El plec tipus ha sigut informat jurídicament, però no les modificacions 
ulteriors que s'hi hagen pogut introduir. 

- No existeix l'informe fiscal. No es té constatació de qui té assignades les 
funcions d'intervenció en la UA. 

4.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

L'article 206 de l'Estatut de la UA es limita a assenyalar que "la contractació d'obres, 
serveis i subministraments s'efectuarà d'acord amb la legislació vigent". 

No hi ha cap article en l'Estatut, tret del 30.i) relacionat amb l'adquisició de béns 
d'equip, que ens diga expressament qui és l'òrgan de contractació. 

No obstant això, tenint en compte que l'article 213 assenyala que "l'autorització de 
pagaments i de despeses correspon al Rector", cal inferir que aquest deu ser l'òrgan 
de contractació. 

A més a més, l'article 18.1 de la Llei de Reforma Universitària assenyala que 
corresponen al Rector, en general, totes aquelles competències que no hi hagen sigut 
expressament atribuïdes a altres òrgans de la universitat.  

Amb data 7 de juliol de 1998, el Rector va realitzar la delegació de signatura a favor 
del vicerrector de Planificació i Assumptes Econòmics, "en totes aquelles actuacions 
de tràmit o definitives referides a matèries d'infraestructures, serveis de prevenció i 
gestió econòmica, així com aquelles que afecte el control financer sobre les empreses 
públiques de la Universitat d'Alacant, incloent-hi la signatura dels convenis amb 
alguna d'aquestes finalitats. 
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Pel que fa a aquesta delegació de signatura, cal assenyalar que afecta merament a la 
materialitat de la signatura, no a la competència de l'òrgan que ha delegat. Per tant, 
aquest tipus de delegació exigeix un nivell de concreció superior a l'expressat en la 
resolució esmentada, ja que l'òrgan delegant és l'autor de les resolucions i actes que 
es signen per delegació seua. 

4.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista. 

L'expedient 8/99 ha sigut adjudicat mitjançant concurs tramitat per la via d'urgència. 
Els altres quatre expedients examinats han seguit la via del procediment negociat 
sense publicitat. 

1.- Quant a l'adjudicació per concurs urgent de l'expedient 8/99, cal assenyalar el 
següent: 

a) El tràmit d'urgència es justifica en l'expedient de manera insuficient, ja que les 
causes que s'al.leguen com a determinants de la urgència s'havien pogut obviar 
realitzat al seu moment les previsions oportunes. 

b) Els criteris d'adjudicació que figuren el plec mereixen algunes observacions: 

-  L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 40%. Es 
recomana que en cada expedient de contractació es realitze un estudi tècnic 
rigorós sobre els criteris de valoració que hi regiran, a fi que l'oferta 
econòmica tinga la importància que es mereix en funció de les 
característiques concretes de cada contractació. 

-  Puntua fins a 5 punts la qualitat de l'obra executada en l'Administració de la 
Generalitat Valenciana. No és més meritori, objectivament, haver executat 
obres per a la dita Administració que haver-la realitzada per a altres 
destinataris. 

2.- Quant als altres quatre expedients, adjudicats mitjançant el procediment negociat 
sense publicitat, cal assenyalar: 

a)  La raó d'urgència que s'argumenta en els expedients 2/99 i 15/99 per a 
justificar la utilització del procediment negociat sense publicitat, podia 
haver-se evitat adoptant les previsions oportunes, per la qual cosa no es 
considera justificada l'elecció del procediment negociat sense publicitat. 

b) La raó que s'argumenta per a justificar el procediment negociat sense 
publicitat en els expedients 17/99 i 18/99 està justificada, ja que ens 
trobem davant de sengles supòsits d'obres complementàries que s'ajusten 
al que disposa l'article 141,d) de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

c)  En els expedients 15/99 i 18/99, no es compleix amb el que disposa en la 
clàusula cinquena de l'acord entre la Generalitat valenciana i la UA per al 
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desenvolupament del pla d'inversions corresponent al període 1995-2001, 
que exigeix la presència de membres de la Generalitat Valenciana en la 
mesa de contractació. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu i tenen adjunt el plec 
corresponent. 

4.1.5 Modificacions de contractes 

En aquest apartat cal destacar les incidències següents: 

- En l'expedient 2/99 obra una petició de cessió de contracte de l'adjudicatària, 
la UTE, a una de les empreses que la formen. Tal cessió no s'ha arribat a 
formalitzar, però va ser aprovada amb data 30 de novembre de 1999, malgrat 
que el poder del gerent únic de la UTE era insuficient per a formular la dita 
petició. 

- En l'expedient 8/99 existeix una sol.licitud de pròrroga informada 
favorablement per la direcció de les obres, però no consta que s'hi haja 
adoptat la corresponent resolució aprovatòria. 

4.1.6 Recepció de les obres 

En cap dels expedients consta que s'haja realitzat la recepció de les obres malgrat que 
els terminis contractuals establits per al seu acabament ja han transcorregut. 
Tanmateix, no consta la imposició de penalitats per retards indeguts a les empreses. 
Tampoc no consta la concessió de pròrrogues que cobresquen el període excedit. 

4.1.7 D'altres aspectes a tenir en compte 

Cal assenyalar que no consta en l'expedient cap comunicació del contractista relativa 
als subcontractes que s'han de realitzar. La UA ha d'exigir aquesta comunicació 
d'acord amb el que preveu l'article 116 de la Llei de Contractes i a fi de comprovar el 
compliment dels límits que s'hi estableixen. 

4.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments tramitats per la UA pujaren a 1.446 milions de 
pessetes, dels quals, 1.175 van ser adjudicats per concurs, un 81,3% de l'adjudicat. La 
resta, va ser adjudicada pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 3 expedients per un import de 239 
milions de pessetes, cosa que comportat un 16,5% sobre el total adjudicat en 
l'exercici. 

Els expedients analitzats han sigut els següents: 
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EXPT. DETALL IMPORT ADJUDICAT 

7/99 Reposició de mobiliari per a la biblioteca 53 

10/99 Equipament informàtic 70 

28/99 Publicacions periòdiques extrangeres 116 

 TOTAL 239 

Quadre 28 

4.2.1 Pel que fa a les actuacions administratives prèvies 

No hi ha certificat d'existència de crèdit en l'expedient, ni informe fiscal. 

4.2.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

Resulta d'aplicació el que hem assenyalat en els contractes d'obres. 

4.2.3 Forma de seleccció i d'adjudicació 

En els expedients 10/99 i 28/99, la forma d'adjudicació és el concurs, mentre que 
l'expedient 7/99 és adjudicat pel procediment negociat sense publicitat. 

Cal dir que en l'expedient 28/99 es segueix el tràmit d'urgència per raons que podrien 
haver-se evitat adoptant les previsions oportunes. 

4.2.4 Formalització de contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu. 

4.2.5 Execució dels contractes 

En l'expedient 7/99 falta l'acta de recepció corresponent al lliurament previst per al 
dia 31 de desembre de 1999. 

4.3 Contractes de serveis 

Els contractes adjudicats que es tramitaren per aquests conceptes van pujar a 960 
milions de pessetes, dels quals 815 s'adjudicaren per concurs i 145 per procediment 
negociat, un 84,9% i 15,1% de l'adjudicat, respectivament. 

Els expedients examinats han pujat a 364 milions de pessetes, un 37,9% sobre el total 
adjudicat i han sigut els següents: 
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EXPT. DETALL IMPORT ADJUDICAT 

2/99 Pròrroga A/95 neteja en diversos edificis  182 

3/99 Pròrroga A/1/97 servei de neteja 182 

 TOTAL 364 

Quadre 29 

Quant a aquestes pròrrogues cal destacar el següent: 

- En els contractes es preveu que la pròrroga es realitzarà per mutu acord, amb 
un mes d'antelació al venciment del contracte. No consta que es complesca 
amb aquesta previsió. L'acord de la pròrroga entre les parts es formalitza el 
15 de febrer de 1999, un mes i mig després de la seua efectivitat. 

- La pròrroga s'acorda i formalitza sense que es sol.liciten informes previs que 
posen de manifest la seua conveniència i les adequacions que siga oportunes 
de realitzar. 

-  Les dues situacions descrites abans, posen de manifest la necessitat que la 
UA adopte les mesures oportunes per a tramitar i acordar les pròrrogues 
contractuals amb una major previsió. 
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5. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

5.1 Normativa aplicable 

L'article 11 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, 
estableix que "els departaments i els instituts universitaris i el seu professorat per 
mitjà d'aquests, podran contractar amb entitats públiques i privades o amb persones 
físiques, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com el 
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats 
establiran el procediment per a l'autorització dels dits contractes i els criteris per a 
l'afectació dels béns i ingressos obtinguts".  

L'article 45.1 de la citada Llei Orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en qualsevol cas compatible amb la realització de projectes 
científics, tècnics o artístics a què fa referència l'article 11 de la mateixa Llei, d'acord 
amb les normes bàsiques que reglamentàriament s'establesquen. 

El R.D. 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel R.D. 1.450/1989, de 24 
de novembre, desenvolupa l'article 45.1 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, 
de Reforma Universitària. 

Els contractes d'investigació estan regulats en l'article 114 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, aprovat per decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

El ple del Consell Social, celebrat el dia 8 de febrer de 1994, va aprovar després de 
l'informe favorable de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 1993, la 
normativa que regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora 
de la UA. 

5.2 Expedients seleccionats 

D'un total de 551 expedients, les despeses dels quals pugen a 925 milions de 
pessetes, n'havien sigut seleccionats 8 per a revisar-los per un import de 192 milions 
de pessetes, cosa que representava el 20,8% del total de despeses. 
 



Universitat d'Alacant. Exercici de 1999 

- 152 - 

 

Nº CONVENI TÍTOL IMPORT 

60932002 Projecte Cenemes 22 

60932003 Millora de la qualitat de l'ensenyament 14 

60932012 Gestió de l'Educació 28 

60932014 Noves tecnologies 52 

60932040 Identificació i localització de l'inventari Dipu1.97T 19 

60932125 95-0267-OP Obtenció de grafits especials  12 

60932903 O.T.R.I Personal 25 

60932001 Conveni Escola Oficial de Turisme 20 

 TOTAL 192 

Quadre 30 

 

No obstant això, s'ha pogut comprovar que la mostra obtinguda no inclou sols 
convenis o contractes d'investigació, ja que 4 expedients tracten de programes 
d'actuació incorporats al pressupost de la UA, i que, com a tal programes, comprenen 
accions de divers tipus (inversions, contractació administrativa i laboral, ajudes, etc.). 
L'expedient 60932001, es tracta d'un conveni subscrit per la UA amb el president 
executiu de l'Agència Valenciana del Turisme que no afecta la investigació. 

Per tant, l'anàlisi s'ha concretat a examinar els expedients que es relacionen amb els 
números 60932002, 60932040 i 60932125. 

5.3 Òrgan competent i procediment 

No s'han observat incidències destacables, llevat de l'expedient 60932125 en el qual 
no s'aprecia el compliment que siga el vicerrector d'investigació l'òrgan signant de la 
sol.licitud i informes que s'han de trametre a l'òrgan convocant. 

5.4 Formalització del contracte 

En formalitzar-se el contracte caldria constatar el grau de responsabilitat i 
participació dels professors, investigadors i ajudants que han assumit participar en 
l'execució del contracte. 

En els expedients examinats no es produeix aquesta concreció, per això es nota a 
faltar l'existència d'uns criteris preestablits que guien la quantificació de la 
remuneració del personal participant. 

5.5 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

Per a comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats pel R.D. 
1.930/1984, en la seua nova redacció segon el R.D. 1.450/1989, s'ha sol.licitat 
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informació relativa a cinc professors que han dirigits contractes d'investigació durant 
l'exercici de 1999. De la documentació aportada es desprèn el compliment dels límits 
legals. 

5.6 Control intern d'ingressos i despeses 

En la normativa aprovada pel ple del Consell Social, amb data 8 de febrer de 1994, 
per a regular la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora, no 
s'assigna a cap òrgan o funcionari l'exercici de les funcions de control intern quant 
als ingressos i despeses derivats de la seua execució. 

No obstant això seria convenient establir aquest control atesa la transcendència 
econòmica que comporta la gestió d'aquests contractes. 

Cal presentar particular atenció als extrems següents: 

 a) Que les despeses es consideren necessàries per al seu objectiu investigador. 

 b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

 c) Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats. 

d) Que el preu net dels contractes es distribuesca d'acord amb la normativa 
aplicable. 

e) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte i afectació dels béns 
obtinguts. 

 f) Liquidació dels contractes. 

5.7 Liquidació dels contractes 

En els expedients 60932002 i 60932125 no hi ha document de "Resum econòmic del 
projecte".  

Es preveu que, una vegada finalitzada l'activitat, el director elabore, signe i trameta al 
negociat d'investigació un informe econòmic d'execució del projecte (punt 9 del 
document "Procediment de formalització de contractes d'investigació subscrits a 
l'empara de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària"). 

Atesa la duració convinguda, haurien d'haver finalitzat les activitats corresponents als 
expedients 60932040 i 60932125. Tanmateix, no existeix en els respectius 
expedients l'informe econòmic d'execució del projecte elaborat pel director de la 
investigació. 
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES. 

6.1 Tresoreria 

La UA utilitza per a la gestió dels fons, els comptes bancaris següents: 

a) 22 comptes centralitzats, 15 dels quals són les que integren la informació dels 
comptes anuals i 9 funcionen com avançaments de caixa fixa o com comptes 
restringits d'ingressos. 

b) 106 comptes assignats a un centre de despeses: 82 comptes de maniobra i 24 
comptes especials. 

c) Un compte sense assignació als grups anteriors. 

6.1.1 Comptes centralitzats: operatius, d'avançaments de caixa i restringits 
d'ingressos 

a) Comptes operatius  

La tresoreria a 31 de desembre de 1999 puja a 2.214 milions de pessetes i està 
constituïda pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres a nom de la 
UA. 

La remuneració dels comptes corrents oscil.la des del 0% al 3,4% d'interès, i hi ha 
alguna referència al MIBOR menys un determinat percentatge. 

S'ha sol.licitat confirmació dels saldos dels comptes que conformen el saldo de 
tresoreria dels comptes anuals i que a 31 de desembre tenien saldo, i se n'ha rebut 
resposta de tots llevat del del Banc d'Alacant. 

b) Comptes d'avançaments de caixa i restringits d'ingressos 

A més dels comptes operatius hi ha d'altres que es controlen des dels serveis centrals 
de la UA, que recullen els ingressos i les despeses dels diversos departaments i 
centres de despeses de la UA. El quadre 31 reflecteix, en milers de pessetes, els 
comptes que presenten saldo superior a 0: 
 

Descripció Saldo a 31/12/99 

Oposició docent 77 

Pagaments específics gestió econòmica 6.271 

Caixa central 22.328 

Pagaments específics personal 35.954 

Gasolina 93 

Dietes tribunals  3.839 

Quadre 31 
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Per al pagament de les dietes del personal, la UA té dos comptes de caixa fixa, un el 
portava el Departament de Personal que, segons fonts de la UA, no es pot conciliar 
des de fa diversos anys i per això s'ha obert una nova caixa fixa que du el 
Departament de Gestió Econòmica (pagaments específics gestió econòmica). Els dos 
comptes estan reflectits en extrapressupostaris, per import de 25 i 10 milions de 
pessetes respectivament. 

6.1.2 Comptes de maniobra i comptes especials 

a) Comptes de maniobra 

La UA té 82 comptes de maniobra amb un saldo comptable a 31 de desembre de 64 
milions de pessetes que recullen les quantitats lliurades als departaments i d'altres 
centres de despesa per a les seues despeses menors de funcionament, com a 
avançament de caixa fixa. 

b) Comptes especials 

La UA té 24 comptes especials que en la seua majoria són comptes restringits 
d'ingressos, amb un saldo acumulat a 31 de desembre de 47 milions de pessetes. 
Aquests comptes recullen d'una banda diversos ingressos com els generats per les 
activitats esportives, el departament de publicacions o els derivats de l'organització 
de jornades, congressos o cursos, estudiants en pràctiques. Però, a més a més, en 
aquests comptes es realitzen pagaments relacionats amb diferents activitats. D'acord 
amb la informació obtinguda no tots els ingressos i pagaments efectuats des d'aquests 
comptes es comptabilitzen, perquè segons la UA, actua en aquests casos com a 
intermediària. 

6.1.3 D'altres comptes 

De les contestacions rebudes de les diferents entitats financeres s'ha evidenciat 
l'existència d'un compte, en euros, amb un saldo acumulat a 31 de desembre de 13 
milions de pessetes que, en principi, no es troba en cap de les relacions que 
conformaven els apartats abans citats. 

6.1.4 Conclusions i recomanacions específiques 

De tot això, es conclou i es recomana el següent: 

a) Reduir el nombre de comptes corrents. 

b) Registrar comptablement els ingressos i pagaments que efectue la UA. 

c) Millorar el control dels comptes restringits d'ingressos i els de caixa fixa. 
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6.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre 32 es mostren, en milions de pessetes, els saldos dels comptes 
extrapressupostaris a 31 de desembre de 1999. 

 

DEUTORS 31/12/99 

Hisenda Pública deutora per IVA  91 

Avançaments i préstecs concedits  214 

Inversions financeres temporals  2.746 

D'altres 16 

TOTAL 3.067 

  

CREDITORS 31/12/99 

Impost renda persones físiques 369 

Drets passius 116 

Avançaments i préstecs rebuts  320 

TOTAL 805 

 

COBRAM. PENDENTS D'APLICACIÓ 907 

Quadre 32 

a) Deutors  

Els saldos deutors pugen a 3.067 milions de pessetes. 

a.1) Hisenda pública deutora per IVA 

L'import pendent de cobrament a 31 de desembre de 1999, puja a 91 milions de 
pessetes. 

a.2) D'altres avançaments i préstecs concedits 

Dels 214 milions de pessetes destaca un avançament de tresoreria destinat al nou 
projecte de "Biblioteca virtual" de 70 milions de pessetes. 

a.3) Inversions financeres temporals 

Aquests 2.746 milions de pessetes corresponen a una col.locació temporal dels fons 
del compte operatiu de Bankinter en actius financers d'aquesta mateixa entitat. 
Aquesta operació va ser autoritzada per la directora general d'ensenyaments 
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universitaris, i els fons es van comprar el 27 de desembre de 1999 i es van vendre el 
10 de gener de 2000. 

b) Creditors 

Els saldos creditors pugen a 805 milions de pessetes i es refereixen als cobraments o 
retencions efectuats per la UA, que estan pendents de pagar a tercers o imputar 
definitivament al pressupost d'ingressos. 

b.1) IRPF 

El saldo puja a 369 milions de pessetes i correspon a les retencions en concepte de 
IRPF practicades durant el 4rt. trimestre de 1999. El seu abonament a la Hisenda 
Pública tingué lloc el dia 20 de gener de 2000. Així mateix, durant 1999, la resta de 
retencions trimestrals de l'exercici han sigut ingressades en el temps i la forma 
adequats. 

No obstant això, l'imprès de declaració 190 reflecteix un desajust amb els models 
110 de 6 milions de pessetes. La UA considera que aquesta diferència es deu 
principalment a les retencions practicades a estrangers, que no es poden declarar en 
el 190, i a altres conceptes. Tanmateix, no s'han facilitat els justificants oportuns. 

b.2) Drets passius 

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici 
pressupostari de 116 milions de pessetes, es refereix a drets passius corresponents a 
totes les retencions practicades durant l'exercici i no pagades. El dit import va ser 
satisfet en març de l'any 2000. 

b.3) Avançaments i préstecs rebuts 

El saldo de 320 milions de pessetes es compon de comptes de crèdit del Banc de 
Santander: un de 70 milions de pessetes per a cobrir les despeses de la "Biblioteca 
virtual" que la UA avança a aquesta societat (vegeu l'apartat de deutors 
extrapressupostaris); i l'altre de 250 milions de pessetes per a cobrir desfasaments de 
tresoreria. 

c) Cobraments pendents d'aplicació 

En aquest apartat la UA ha comptabilitzat, entre altres partides de menor 
importància, els 876 milions de pessetes de taxes acadèmiques periodificades en el 
pressupost (vegeu l'apartat 3.3.1). 
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

Els quadres 33 i 34 reflecteixen el Balanç de Situació i el Compte de Resultats. 

Quant al Balanç de Situació i el Compte de Resultats, cal assenyalar: 

1.- Per raó de l'efecte 2000 no s'ha pogut obtenir el registre extracomptable 
d'elements de l'immobilitzat material de la UA, valorat, actualitzat i quadrat 
amb els registres comptables. 

2.- Com a conseqüència del sistema emprat per la UA per al càlcul de la dotació 
a l'amortització de l'exercici de 1999, que no considera la possibilitat que, si 
s'escau, hi hagen elements totalment amortitzats ni l'existència al tancament 
de l'exercici d'immobilitzat en curs, pot existir un excés d'amortització per 
aquests dos motius que no ha sigut possible quantificar. 

3.- L'inventari de fons bibliogràfics i existències es troba en tràmit de valoració a 
31 de desembre de 1999 i no figura com a actiu en el balanç de la UA. 

4.- A 31 de desembre de 1999 no figura com a immobilitzat ni la propietat ni el 
dret d'ús dels immobles cedits per l'Ajuntament de Benissa en virtut de 
l'acord formalitzat l'1 de desembre de 1997, del qual no disposem de la 
informació que permeta quantificar el seu valor. 

5.- Els valors teòrics de les participacions de la UA en les societats "Taller 
d'imatge de la Universitat d'Alacant, S.A." i "Corporación alicantina del 
cable, S.A.", segons els comptes anuals de 1998, són inferiors als valors 
comptables en 4,5 i 13,4 milions de pessetes, respectivament. La UA no ha 
fet provisió de cap import per aquestes depreciacions, per la qual cosa a 31 de 
desembre de 1999, el seu actiu es troba sobrevalorat en 17,9 milions de 
pessetes i els resultats de l'exercici estan sobrevalorats en la mateixa quantia. 
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BALANÇ 

EXERCICI 1999 

(En millons de pessetes) 

ACTIU PASSIU 

IMMOBILITZAT 25.637 FONS PROPIS  13.212 

Immobilitzat material 25.298 Patrimoni 12.999 

Immobilitzat immaterial 56 Resultats de l'exercici 213 

Immobilitzat financer 283   

Despeses amortitzables    

DESP. A DISTR. DIV. EXERC. 431 CREDITORS A LLARG TERMI. 15.110 

Deutors 815 Emissió d'obligacions 14.610 

Inversions financeres temporals 2.747 D'altres deutes a llarg termini 500 

Tresoreria 2.214   

  CREDITORS A CURT TERMINI 3.522 

  Creditors 3.522 

TOTAL ACTIU 31.844 TOTAL PASSIU 31.844 

Quadre 33 

 
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

EXERCICI 1999 
(En milions de pessetes) 

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI 

DEURE HAVER 

A) DESPESES 13.763 B) INGRESSOS 13.976 

1. Despeses de funcionament 13.497 1. Ingressos de gestió ordinària 2.217 

Despeses de personal 8.503 Ingressos tributaris  1 

Dotacions per a amortitzacions imm. 1.188 Prestació de serveis  2.216 

D'altres despeses de gestió 3.070   

Despeses financeres i assimilables 736 2. D'altres ingressos de gestió 206 

  Reintegraments 4 

2. Transferències i subvencions 192 D'altres ingressos de gestió 90 

Transferències corrents 90 D'altres ingres. i ingressos assimilats 112 

Transferències de capital 102   

  3. Transferències i subvencions 11.511 

3. Pèrdues i desp. extraordinàries 74 Transferències i subvencions 10.323 

Desp. i pèrdues d'altres exercicis  74 Transferències de capital 1.188 

  4. Beneficis i ingressos extraord. 42 

  Ingressos i beneficis d'altres exerc. 42 

ESTALVI 213 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 34 
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La conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el resultat pressupostari es 
reflecteix en el quadre següent: 

 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 213 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.050 

DIFERÈNCIA (837) 

CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 5.068 

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 5.026 

Addicions de l'immobilitzat material i immaterial 4.935 

Despeses formalització i emissió deute 1999 91 

INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 42 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis  42 

B) FACTORS NEGATIUS 5.905 

INGRESSOS PRESSUPOST. NO ECONOMICOPATRIMONIALS 4.610 

Capítol 9 4.610 

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUP. 1.295 

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 1.188 

Despeses emissió de deute 19 

Pèrdua inversió financera 15 

Despeses  i pèrdues d'altres exercicis  73 

Quadre 35 

 

 

 

 

 

 

 


