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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 a: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, conformement 
als principis comptables que hi són d'aplicació. 

b) Verificar si s'ha complit 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'assoliment dels objectius prevists. 

1.2 Abast i procediments d'auditoria 

La fiscalització dels comptes de la Universitat s'ha efectuat d'acord amb normes 
d'auditoria generalment acceptades i, per tant, no ha inclòs una revisió detallada de totes 
les transaccions, sinó que ha comprés 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 del control intern, prenent en consideració a més la importància 
relativa de les possibles anomalies, observacions, ajusts... 

Les universitats publiques són també auditades per la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, per mitjà d'empreses contractades per aquesta. 

En aqueix 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 de Comptes. Per això, hem incidit en aquells aspectes 
no considerats totalment o parcialment en les auditories realitzades per la IGGV. 

Conseqüentment amb això, no hem efectuat determinades proves d'auditoria financera 
ja realitzades per les empreses d'auditoria contractades per la IGGV, i hem usat aquelles 
conclusions que s'han considerat 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 anuals de 1999 de la Universitat Jaume I (d'ara endavant, la Universitat) 
han sigut retuts -d'acord amb la normativa aplicable- per mitjà de la Intervenció General 
de la Generalitat Valenciana el 30 de juny de 2000. 
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2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

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

- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1999 per mitjà de la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana dins del termini establit a 
aqueix efecte. 

- Per regla general, els estats comptables presenten la informació 
economicofinancera d'acord amb els principis i les normes que hi són aplicables. 

b) Quant a l'execució del pressupost 

- En l'estat de despeses, el grau d'execució ha sigut del 76,5% i el de compliment, 
del 90,9%. 

- En l'estat d'ingressos, el grau d'execució va ser del 95,0% i el de compliment, del 
91,8%. 

c) Quant al compliment del principi de legalitat i d'altres qüestions  

- La gestió dels expedients de contractació ha sigut conforme a la normativa legal; 
sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4. 

- Igualment, els convenis d'investigació, que han sigut objecte d'anàlisi, els han 
gestionats d'acord amb la normativa que els regula. Això no obstant, cal tenir en 
compte les observacions recollides en l'apartat 5 d'aquest informe i especialment 
totes aquelles que afecten el control d'aquells contractes la gestió dels quals ha 
sigut delegada per la Universitat. 
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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 va créixer un 1,3%, respecte al de l'exercici anterior, 
puix que va passar de 8.990 milions de pessetes en l'exercici de 1998, a 9.104 milions 
de pessetes en 1999. 

 

 Pressupost inicial Variació pressupost 

Descripció 1998 1999 1999/1998 

Taxes i d'altres ingressos 899 1.046 147 16,4% 

Transferències corrents 4.123 4.268 145 3,5% 

Ingressos patrimonials  17 20 3 17,6% 

Alienació d'inversions reals  250 0 (250) (100,0%) 

Transferències de capital 445 275 (170) (38,2%) 

Actius financers 0 0 - - 

Passius financers 3.256 3.495 239 7,3% 

Total ingressos 8.990 9.104 114 1,3% 

Despeses de personal 3.312 3.647 335 10,1% 

Despeses de funcionament 833 985 152 18,2% 

Despeses financeres 351 359 8 2,3% 

Transferències corrents 148 135 (13) (8,8%) 

Inversions reals  4.346 3.978 (368) (8,5%) 

Actius financers 0 0 - - 

Total despeses 8.990 9.104 114 1,3% 

Quadre 1 

 

En l'estat d'ingressos, els majors increments es produeixen en els capítols IX, "Passius 
financers", III, "Taxes i d'altres ingressos", i IV, "Transferències corrents". Aquests 
increments són parcialment compensats per les disminucions dels capítols VI, 
"Alienació d'inversions reals", i VII, "Transferències de capital".  

En l'estat de despeses destaquen els increments dels capítols II, "Despeses de 
funcionament", i I, "Despeses de personal". Així mateix destaca la disminució del 
capítol VI, "Inversions reals".  
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat experimentà un creixement de l'1,0% en relació 
al pressupost inicial. Les modificacions pressupostàries netes produï des en l'exercici de 
1999, ascendiren a 93 milions de pessetes. 

En l'estat d'ingressos, la modificació més significativa es produeix en el capítol IX, 
"Passius financers", que disminueix -respecte de la previsió inicial- en 1.396 milions de 
pessetes; disminució que es compensa amb les modificacions positives que es 
produeixen en la resta de capítols, entre les quals podem destacar la incorporació del 
romanent de tresoreria en el capítol VIII, "Actius financers", per import de 785 milions 
de pessetes, i l'increment de 353 milions de pessetes en el capítols IV, "Transferències 
corrents".  

En l'estat de despeses destaca la disminució de 690 milions de pessetes que experimenta 
el capítol VI, "Inversions reals"; així com l'increment de 386 milions de pessetes del 
capítol II, "Despeses de funcionament".  

 
 

Descripció 
Pressupost 

inicial 
 

Modifics. 
Pressupost 

definitiu 
Increment pressup. 

defin./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 1.046 193 1.239 18,5% 

Transferències corrents 4.268 353 4.621 8,3% 

Ingressos patrimonials  20 0 20 - 

Alienació d'inversions reals  0 0 0 - 

Transferències de capital 275 158 433 57,5% 

Actius financers 0 785 785 - 

Passius financers 3.495 (1.396) 2.099 (39,9%) 

Total ingressos 9.104 93 9.197 1,0% 

Despeses de personal 3.647 134 3.781 3,7% 

Despeses de funcionament 985 386 1.371 39,2% 

Despeses financeres 359 36 395 10,0% 

Transferències corrents 135 188 323 139,3% 

Inversions reals  3.978 (690) 3.288 (17,3%) 

Actius financers 0 39 39 - 

Total despeses 9.104 93 9.197 1,0% 

Quadre 2 
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3.2 Execució de l'estat de despeses 

En el quadre 3 es mostra, en milions de pessetes, l'execució de l'estat de despeses. El 
grau d'execució, que relaciona les obligacions reconegudes amb les previsions 
definitives, s'hi ha elevat al 76,5%; mentre que el grau de compliment, que relaciona els 
pagaments líquids amb les obligacions reconegudes, hi arriba al 90,9%. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 
recon. 

Pagaments 
líquids  

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Despeses de personal 3.781 3.588 3.588 0 94,9% 100,0% 

Despeses funcionament 1.371 1.083 908 175 79,0% 83,8% 

Despeses financeres 395 370 370 0 93,7% 100,0% 

Transferències corrents 323 218 207 11 67,5% 95,0% 

Inversions reals  3.288 1.760 1.307 453 53,5% 74,3% 

Actius financers 39 14 14 0 35,9% 100,0% 

TOTAL 9.197 7.033 6.394 639 76,5% 90,9% 

Quadre 3 
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3.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 3.588 milions de pessetes; 
cosa que dóna un grau d'execució del 94,9%. El grau de compliment hi ha sigut del 
100,0%. Les obligacions reconegudes en aquest capítol constitueixen el 51,0% del total 
de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1999; el desglossament n'és el 
següent, en milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

D'altres despeses socials  

2.854 

459 

2 

3.115 

470 

3 

261 

11 

1 

9,1% 

2,4% 

50,0% 

TOTAL 3.315 3.588 273 8,2% 

Quadre 4 

 

Quant a l'execució del pressupost, cal manifestar que a 31 de desembre, en l'article que 
recull la despesa per Seguretat Social a càrrec de l'empresa, no figura cap import com a 
pendent de pagament; quan la quota corresponent al mes de desembre, que es paga en 
gener de 2000, hi hauria de figurar com a pendent de pagament. Aquest import figura, 
juntament amb la quota obrera, en l'estat d'extrapressupostari. 

L'increment de les obligacions reconegudes com a sous i salaris de l'exercici, respecte a 
les de l'exercici anterior, es xifra en un 9,1%. Aquest augment s'explica per l'increment 
de la plantilla de personal, per les variacions que s'han produï t en la relació de llocs de 
treball de la Universitat i pel procés de funcionarització començat en l'exercici de 1998. 
Així mateix, al dit augment ha contribuï t, també, l'increment retributiu del personal al 
servei de la Universitat, que durant 1999 ha sigut de l'1,8%; tal i com estableix la 
normativa laboral aplicable. 

El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre dels exercicis de 1997 
a 1999, és el següent: 
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Personal 
Total a 

31-12-97 
Total a 

31-12-98 
Total a 

31-12-99 
Increment 

98/97 
Increment 

99/98 

Personal docent d'investigació:     

Contractats docents  432 490 488 13,4% (0,4%) 

Funcionaris docents 280 299 320 6,8% 7,0% 

Personal d'administració de serveis :     

Funcionaris no docents  173 221 223 27,7% 0,9% 

Laborals no docents 95 78 75 (17,9%) (3,8%) 

Personal eventual - 2 2 - - 

TOTAL 980 1.090 1.108 11,2% 1,7% 

Quadre 5 

 

La variació de la despesa de sous i salaris entre els exercicis de 1998 i 1999, 
desglossada per tipus de personal, és la següent, en milions de pessetes: 

 
 

Tipus de personal 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Alts càrrecs 55 58 3 5,5% 

Personal eventual 10 15 5 50,0% 

Funcionaris  1.801 2.029 228 12,7% 

Laborals fixos 244 176 (68) (27,9%) 

Laborals temporals  54 89 35 64,8% 

Contractats docents  663 704 41 6,2% 

Retribucions per convenis i cursos 27 44 17 63,0% 

Total sous i salaris 2.854 3.115 261 9,1% 

Quadre 6 

 

D'acord amb les dades consignades en els models 110 del IRPF, la base de retenció 
corresponent a rendiments del treball s'eleva a 3.308 milions de pessetes. La diferència 
amb les obligacions reconegudes de sous i salaris puja a 193 milions de pessetes. En 
aquest sentit, podem assenyalar que la Universitat, seguint les recomanacions d'aquesta 
Sindicatura, realitzà al tancament de l'exercici una conciliació entre els dos imports, 
identificant adequadament cada una de les partides conciliatòries. 
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3.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II, "Despeses de funcionament", tercer en importància 
dins del pressupost definitiu de la Universitat, va ser de 1.371 milions de pessetes; s'hi 
han reconegut obligacions per import de 1.083 milions de pessetes, que donen un grau 
d'execució del 79,0%. Els pagaments líquids han sigut de 908 milions de pessetes, que 
donen un grau de compliment del 83,8%. 

En el quadre 7 es resumeix, en milions de pessetes, l'execució per articles del capítol II. 

 
 

Article 
 

Descripció 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
efectuats 

21 Tributs 0 0 0 

22 Treballs subministraments i serveis exteriors 1.159 896 735 

23 Indemnitzacions per raó de serveis  212 187 173 

 TOTAL 1.371 1.083 908 

Quadre 7 

 

En el quadre 8 es mostren, en milions de pessetes i per conceptes pressupostaris, les 
obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els 
exercicis de 1997 a 1999. 

 

Concepte 1997 1998 1999 

Tributs 0 0 0 

Arrendament de béns 12 14 14 

Reparació i conservació de béns 93 106 130 

Subministraments 126 142 206 

Transports i comunicacions 63 57 49 

Treballs realitzats per altres empreses 147 212 265 

Primes d'assegurances 4 9 12 

Material d'oficina 104 103 115 

Despeses diverses  96 143 105 

Dietes, locomoció i trasllats 70 75 93 

D'altres indemnitzacions 45 64 94 

TOTAL 760 925 1.083 

Quadre 8 
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Quant a la fiscalització de la contractació, en detallem les incidències detectades en 
l'apartat 4 del present informe. 

D'altra banda, hem revisat divuit documents comptables, el pagament dels quals ha sigut 
delegat pel rector en els directors de departament, degans i directors d'escola 
universitària; en relació a la dita revisió hem d'assenyalar: 

1) En els documents revisats les signatures no estan identificades; de manera que és 
difícil saber si corresponen a aquells qui, en principi, hi estan autoritzats. 

2) Hi ha tres despeses que es justifiquen per mitjà de factures en moneda 
estrangera; sense que entre la documentació revisada aparega cap document que 
justifique el canvi aplicat. 

3) Com a justificant de la despesa en un hotel, no se n'aporta la factura, sinó 
simplement un rebut de pagament. 

4) En onze dels justificants revisats, no s'ha pogut obtenir evidència que els càlculs 
de tals justificants hagen sigut revisats per cap persona responsable. 

3.2.3 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", ascendí a 395 milions de 
pessetes; s'hi han reconegut obligacions per import de 370 milions de pessetes, cosa que 
dóna un grau d'execució del 93,7%. Els pagaments líquids han ascendit a 370 milions de 
pessetes, que donen un grau de compliment del 100,0%. 

Com a conseqüència del pla de finançament del I Pla d'Inversions 1995-2001 de les 
Universitats Valencianes, s'han imputat a aquest capítol 279 milions de pessetes, que 
corresponen al pagament dels interessos vençuts durant l'exercici de 1999 de l'emissió 
d'obligacions efectuada en 1997; així com 78 milions de pessetes corresponents a la 
disposició de fons realitzada del préstec subscrit amb el Banc Europeu d'Inversions. 

D'altra banda, cal manifestar que la Universitat, en el compte operatiu on ingressa els 
fons per a finançar les inversions -i del qual, segons el conveni de col·laboració subscrit 
amb la Generalitat Valenciana, només pot retirar fons amb l'autorització d'aquesta-, ha 
mantingut durant 1999 saldos deutors que l'han obligada a pagar 10 milions de pessetes 
pel concepte d'interessos. 

3.2.4 Transferències corrents 

La previsió definitiva del capítol IV, "Transferències corrents", ascendí a 323 milions de 
pessetes. S'hi han reconegut obligacions per import de 218 milions de pessetes; això 
representa un grau d'execució del 67,5%. Els pagaments líquids han ascendit a 207 
milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 95,0%. 
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En aquest capítol de l'estat de despeses es comptabilitzen, fonamentalment, les beques 
d'investigació finançades per mitjà del conveni subscrit entre la Universitat i la 
Fundació Caixa Castelló. 

Així mateix, tal com comenten en l'informe d'auditoria de la Intervenció General, s'han 
reconegut 10,2 milions de pessetes en ingressos per beques complementàries concedides 
a famílies nombroses de primera, i es registra simultàniament un ingrés pel mateix 
import en el capítol de taxes i d'altres ingressos. 

3.2.5 Inversions reals 

La previsió definitiva del capítol VI, "Inversions reals", ascendí a 3.288 milions de 
pessetes. Les obligacions reconegudes han ascendit a 1.760 milions de pessetes, que 
donen un grau d'execució del 53,5%; els pagaments líquids han ascendit a 1.307 milions 
de pessetes, que donen un grau de compliment del 74,3%. Les obligacions reconegudes 
en aquest capítol constitueixen el 25,0% del total de les obligacions reconegudes a 31 de 
desembre de 1999. 

En el quadre següent es mostra, en milions de pessetes, el detall de les obligacions 
reconegudes. 

 

Concepte Import %  

Terrenys i béns naturals  

Edificis i d'altres construccions 

Maquinària, instal., utillatge i mat. transport 

Mobiliari i estris  

Equips per a processament d'informació 

Fons bibliogràfics i documentals  

2 

579 

378 

293 

448 

60 

0,1% 

32,9% 

21,5% 

16,6% 

25,5% 

3,4% 

TOTAL 1.760 100,0% 

Quadre 9 

 

Cal referir-se a l'"Acord de 3 d'abril de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la 
Universitat Jaume I per a desenvolupar el Pla d'Inversions en el període 1995-2001". En 
aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar 
inversions per un valor màxim de 10.479 milions de pessetes, al llarg del període citat. 

Per resolució de 10 de desembre de 1999 de la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris i Investigació, s'autoritza la Universitat a reprogramar inversions per a 
l'anualitat de 1999, per un import màxim de 370 milions de pessetes. L'import justificat 
per la Universitat a la dita Direcció General, per inversions realitzades a càrrec de 
l'anualitat de 1999, s'eleva a 337 milions de pessetes; de manera que els 33 milions de 
pessetes restants passaran a incrementar l'anualitat de 2000. 
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En el quadre 10 es mostra l'execució, durant l'exercici de 1999, d'aquest Pla 
d'Inversions: 

 

I PLA D'INVERSIONS (1995-2001) 

Grups de projectes Previst Executat Pendent 

Àrea Cientificotècnica 9 9 0 

Àrea Humanitats i Socials  22 2 20 

Gestió i Rectorat 297 297 0 

Serveis comuns 41 28 13 

Reforma, ampliació i millora 1 1 0 

Inversions 1999 370 337 33 

Anualitat 1998 incorporada a 1999 450 236 214 

TOTAL 1999 820 573 247 

Quadre 10 

 

Durant l'exercici de 1999, la Generalitat Valenciana, mitjançant un acord de data 16 de 
febrer, aprova un nou pla d'inversions per als exercicis de 1999 a 2004, per un import 
global de 3.300 milions de pessetes, dels quals 1.745 milions de pessetes corresponen a 
l'exercici de 1999. En el quadre següent es mostren els projectes prevists, així com la 
seua execució durant 1999. 

 

II PLA D'INVERSIONS (1999-2004) 

Grups de projectes Previst Executat Pendent 

Campus Herrero (inversions Riu Sec) 250 250 0 

Inversions complementàries 375 214 161 

Àrea Juridicoeconòmica 200 183 17 

Àrea Cientificotècnica 270 43 227 

Àrea Humanitats Socials  300 - 300 

Serveis comuns 175 56 119 

Instal·lacions esportives 140 9 131 

Estudis i projectes nou edifici Consell Social 35 2 33 

TOTAL 1999 1.745 757 988 

Quadre 11 
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Per finançar aquest Pla, la Universitat signa una línia de préstecs a llarg termini amb el 
BEI en l'exercici de 2000, per un import de 21 milions d'euros. 

D'altra banda, i pel que fa a aquest II Pla d'Inversions, cal manifestar que el projecte 
denominat "Campus Herrero" deriva d'un deute que la Generalitat Valenciana mantenia 
amb la Universitat, com a conseqüència del conveni de col·laboració signat entre 
aquella, l'Ajuntament de Castelló, la Diputació Provincial i la Universitat, en el qual es 
manifestava que la Universitat era titular del denominat "Campus Herrero", el valor del 
qual s'estimava en 600 milions de pessetes. En el dit conveni s'acordava que la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència transferiria a la Universitat l'import citat en 
un termini de dos anys, com a compensació per la cessió d'aquest edifici per a destinar-
lo a l'ensenyament secundari. Durant l'exercici de 1998 la Universitat va cobrar 
efectivament 350 milions de pessetes; però en l'exercici de 1999 la Generalitat 
Valenciana, en comptes de fer efectiu l' import restant, i per mitjà de la Direcció General 
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, autoritza la Universitat a disposar de 250 
milions de pessetes a càrrec dels fons dipositats en el compte operatiu (compte que 
recull els fons destinats a finançar les inversions); cosa que la Universitat ha fet en 
l'exercici. 

3.3 Execució de l'estat d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos, els drets reconeguts ascendiren a 7.992 milions de 
pessetes; això ha fet que el grau d'execució del pressupost d'ingressos, sense considerar-
hi el romanent de tresoreria, haja sigut del 95,0%. El grau de compliment s'ha xifrat en 
el 91,8%. 

En el quadre 12 es detalla l'execució del pressupost d'ingressos, en milions de pessetes. 

 
 

Ingressos  
Pressupost 
definitiu 

Drets  
reconeguts 

Ingressos  
líquids  

Drets  
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment 

Taxes i d'altres ingressos 1.239 1.211 1.142 69 97,7% 94,3% 

Transferències corrents 4.621 4.629 4.088 541 100,2% 88,3% 

Ingressos patrimonials  20 37 34 3 185,0% 91,9% 

Alienació versions reals  0 0 0 0 - - 

Transferències de capital 433 365 322 43 84,3% 88,2% 

Passius financers 2.099 1.750 1.750 0 83,4% 100,0% 

Exercici corrent 8.412 7.992 7.336 656 95,0% 91,8% 

Romanent de tresoreria 785      

TOTAL 9.197      

Quadre 12 
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren a 1.211 
milions de pessetes, que donen un grau d'execució del 97,7%. El grau de compliment hi 
ha sigut del 94,3%. 

El detall dels drets reconeguts i la seua evolució interanual, en milions de pessetes, es 
mostra en el quadre 13. 

 

Drets reconeguts 1998 1999 Var. 99/98 

Venda de béns 

Prestació de serveis  

Preus acadèmics 

Compensació per beques de l'Estat 

D'altres ingressos propis  

8 

118 

788 

169 

25 

9 

176 

791 

231 

4 

12,5% 

49,2% 

0,4% 

36,7% 

(84,0%) 

TOTAL 1.108 1.211 9,3% 

Quadre 13 

 

A continuació analitzem els més rellevants: 
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a) Prestació de serveis 

En aquest article 31 s'inclouen, entre altres, els ingressos procedents de convenis i 
contractes d'investigació, que són analitzats amb més detall en l'apartat 5. El total de 
drets reconeguts en aquest article pel dit concepte ascendí durant 1999 a 176 milions de 
pessetes. 

b) Preus acadèmics 

En l'exercici de 1999, l'import dels drets reconeguts per preus acadèmics s'ha elevat a 
791 milions de pessetes. Aquest import inclou 10 milions de pessetes en concepte de 
drets de matrícula no cobrats als alumnes que, d'acord amb la normativa vigent, 
gaudeixen de certes exempcions i bonificacions en el pagament dels dits preus. Com a 
contrapartida d'aquest ingrés en el pressupost de despeses, capítol de "Transferències 
corrents", s'ha comptabilitzat un import idèntic, perquè la Universitat entén que aquesta 
exempció suposa una subvenció pròpia de la Universitat als seus estudiants. 

Per comptabilitzar les taxes acadèmiques, la Universitat aplica el criteri (establit en el 
nou Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 6 de maig de 1994) de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici 
els preus públics per l'import net cobrat en el mateix exercici. L'import del segon 
termini de matrícula del curs 1999/2000, figura en el balanç de situació dins de l'epígraf 
de "Deutors no pressupostaris" i es xifra en 154 milions de pessetes. 

En conseqüència, s'hi inclou com a dret reconegut de l'exercici l'import del segon 
termini de matrícules del curs 1998-1999, que es cobra en l'exercici de 1999 i que 
s'eleva a 133 milions de pessetes. 

En el subsistema economicopatrimonial, l'import dels ingressos per preus acadèmics, 
que figura en el compte de resultats dins de l'epígraf "Prestació de serveis", s'eleva a 
961 milions de pessetes. 

En el quadre 14 es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la Universitat, 
amb les dades depurades. 

 

 Alumnes Variació 

Curs 94/95 8.101 - 

Curs 95/96 9.296 14,8% 

Curs 96/97 10.352 11,4% 

Curs 97/98 11.384 10,0% 

Curs 98/99 11.960 5,1% 

Curs 99/00 12.561 5,0% 

Quadre 14 
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c) Compensació per beques de l'Estat 

Igual com en l'exercici anterior, la Universitat ha comptabilitzat com a dret reconegut de 
l'exercici de 1999, en concepte de compensació de beques de l'Estat, un import de 231 
milions de pessetes, que correspon a l'import sol·licitat al Ministeri d'Educació i Ciència 
per a compensar els preus públics per serveis acadèmics no satisfets pels alumnes 
becaris en el curs 1998/1999. 

3.3.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 4.629 milions de pessetes; això 
significa un grau d'execució del 100,2%. El grau de compliment hi ha sigut del 88,3%. 

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es mostra en 
el quadre 15, en milions de pessetes. 

 

 1997 1998 1999 Var. 98/97 Var. 99/98 

D'ens territorials  3.257 3.927 4.300 20,6% 9,5% 

De l'Admó. central 70 124 152 77,1% 22,6% 

D'altres 151 182 177 20,5% (2,7%) 

TOTAL 3.478 4.233 4.629 21,7% 9,4% 

Quadre 15 

 

L'article 44, "D'ens territorials", recull les diferents subvencions corrents concedides per 
institucions de la comunitat autònoma. Aquest concepte d'ingressos representa el 92,9% 
del total de drets reconeguts en el capítol. La quantia més rellevant correspon a la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana, per 3.856 milions de pessetes, i el seu 
desglossament és el següent, en milions de pessetes: 

 

 Import 

- Segons llei 11/1998, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1999 

- Increment línia 401. Ajust PPF-99 

- Subvenció lligada a objectius PPF-99 

- Compensació despeses normativa estatal PPF-99 

- Subvenció despeses fixess PPF-99 

3.405 

90 

99 

50 

212 

TOTAL 3.856 

Quadre 16 
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La resta dels drets reconeguts en l'article 44 correspon fonamentalment a la 
compensació dels interessos financers de les operacions d'endeutament per a finançar 
els plans d'inversions. 

En el quadre 17 es fa un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1997, 1998 i 1999, 
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes. 

 

 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 

 

651 

796 

767 

738 

 

21,2% 

26,0% 

25,0% 

24,1% 

 

738 

738 

738 

933 

 

21,1% 

21,1% 

21,1% 

26,5% 

 

851 

851 

851 

852 

 

22,1% 

22,1% 

22,1% 

22,1% 

Total exercici corrent 2.952 96,3% 3.147 89,8% 3.405 88,4% 

Exercici següent: 

- 1r. trimestre 

 

113 

 

3,7% 

 

358 

 

10,2% 

 

451 

 

11,6% 

Total exercici següent 113 3,7% 358 10,2% 451 11,6% 

TOTAL 3.065 100,0% 3.505 100,0% 3.856 100,0% 

Quadre 17 

 

3.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts en aquest capítol han sigut de 37 milions de pessetes; això significa 
un grau d'execució del 185,0%. El grau de compliment s'hi ha xifrat en un 91,9%. 

3.3.4 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en aquest capítol pujaren a 365 milions de pessetes, cosa que 
representa un grau d'execució del 84,3%, mentre que el compliment es xifra en el 
88,2%. 

Respecte de l'exercici anterior, s'hi ha produï t una disminució del 48,3%; tal i com es 
pot veure en el quadre següent, expressat en milions de pessetes. 
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 1998 1999 Var. 99/98 

De l'Admó. de l'Estat 

D'ens territorials  

De la Comunitat Europea 

44 

53 

609 

0 

52 

313 

(100,0%) 

(1,9%) 

(48,6%) 

TOTAL 706 365 (48,3%) 

Quadre 18 

 

Els drets reconeguts per la Universitat, per ajudes rebudes de la Unió Europea per a 
finançar inversions en infraestructures, tenen el desglossament següent, en milions de 
pessetes: 

 

Concepte Drets reconeguts 

FEDER Estat 43 

FEDER Generalitat Valenciana 275 

TOTAL 318 

Quadre 19 

 

L'import del quadre anterior no coincideix amb el total de drets reconeguts pel concepte 
"De la Comunitat Europea", perquè durant l'exercici de 1999 s'ha produï t una anul·lació 
de drets per import de 5 milions de pessetes, a conseqüència d'un error en la 
comptabilitat dels ingressos procedents de la Comunitat Europea en l'exercici de 1997, 
per import de 5 milions de pessetes. 

3.3.5 Passius financers  

Els drets reconeguts en el capítol IX, "Passius financers", de l'estat d'ingressos de 1999, 
s'eleven a 1.750 milions de pessetes. Aquests drets procedeixen de la disposició de la 
línia de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions relacionats amb el Pla de 
Finançament 1995-2001. 

El dit Pla es concreta en l'acord subscrit el dia 18 de juliol de 1997 entre la Generalitat 
Valenciana i la Universitat, en el qual es considera tant el finançament per mitjà d'una 
emissió d'obligacions, com una línia de préstecs amb el Banc Europeu d'Inversions. Per 
virtut d'aquest acord, la Generalitat Valenciana s'obliga de manera incondicional a 
transferir a la Universitat les quantitats necessàries per a fer front a totes les obligacions 
de pagament assumides per la Universitat derivades del dit finançament. 



Universitat Jaume I. Exercici de 1999 

- 180 - 

Durant l'exercici de 1999, concretament el 17 de novembre, la Universitat va disposar     
-d'aquesta línia de finançament del BEI- de 1.750 milions de pessetes, que foren 
ingressats en el compte operatiu de Banesto, per tal de finançar les inversions en 
infraestructures que havia de realitzar la Universitat dins dels plans d'inversions 
aprovats per la Generalitat Valenciana. 

El finançament de l'anualitat de les inversions efectuades per la Universitat, d'acord amb 
tots dos plans, ha sigut el següent: 

 

 Milions ptes. 

Romanent emissió d'obligacions 1997 

Préstec Banc Europeu d'Inversions (BEI) 

17 

1.750 

Total finançament 1.767 

Inversions executades (1.080) 

Romanent per a 2000 687 

Quadre 20 

 

La part no utilitzada del préstec del BEI, és a dir 687 milions de pessetes, queda com a 
romanent per a finançar pròximes anualitats i es registra, a 31 de desembre de 1999, 
com a "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", tant en el balanç de situació, 
com en l'estat d'operacions extrapressupostàries. 

3.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 21 es recullen els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 
31 de desembre de 1998; així com els cobraments i pagaments i les variacions produï des 
o els ajusts efectuats durant 1999, i els saldos pendents a 31 de desembre de 1999, en 
milions de pessetes. 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

1.176 (259) 917 697 220 
     

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.455 (1) 1.454 1.447 7 

Quadre 21 
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Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1998 ascendiren a 1.176 milions 
de pessetes. D'aquest import, se'n donen de baixa en 1999 259 milions de pessetes, dels 
quals corresponen 250 milions de pessetes al deute de la Generalitat Valenciana amb la 
Universitat derivat de la cessió del Campus Herreros (vegeu l'apartat 3.2.5). El saldo 
després dels ajusts i els cobraments s'eleva, a 31 de desembre de 1999, a 220 milions de 
pessetes. Les obligacions pendents de pagament ascendiren, a 31 de desembre de 1998, 
a 1.455 milions de pessetes, dels quals quedaven pendents 7 milions de pessetes a 31 de 
desembre de 1999. 

3.5 Resultat de l'exercici i acumulat 

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1999 ha sigut de 959 milions de pessetes, 
diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant l'exercici. Dels ajusts 
d'exercicis tancats, en resulta un superàvit de l'exercici de 701 milions de pessetes. 

 

Concepte 1998 1999 

Drets reconeguts de l'exercici, (capítols I a IX) 9.216 7.992 

Obligacions reconegudes de l'exercici, (capítols I a V) 8.921 7.033 

Superàvit < Dèficit > Pressupost 1999 295 959 

Ajusts d'exercicis tancats:   

- Anul·lació de drets (25) (259) 

- Anul·lació d'obligacions - 1 

- Addició de drets - - 

Superàvit < Dèficit > De l'exercici 270 701 

Quadre 22 

 

El romanent de tresoreria total ascendia a 1.817 milions de pessetes, dels quals 1.235 
milions de pessetes estan afectats al finançament de determinades despeses. 
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Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  886 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 656 

(+) Deutors del pressupost d'exercicis tancats 220 

(+) Entitats públiques 0 

(+) Deutors extrapressupostaris  14 

(-) Provisions per a insolvències (4) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  (870) 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 639 

(+) Creditors del pressupost d'exercicis tancats 7 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Entitats públiques creditores 203 

(+) Creditors extrapressupostaris  21 

(-) III.- PROVISIONS (28) 

(+) Provisió per a riscs a curt termini 28 

(+) IV.- FONS DISPONIBLES 1.829 

Inversions financeres temporals (repos.) 0 

Caixa 1 

Bancs i institucions de crèdit  1.828 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II-III-IV) 1.817 

1.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  

2.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  

1.235 

582 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2) 1.817 

Quadre 23 
 

Quant al "Romanent de tresoreria afectat", cal indicar que correspon a les inversions 
pendents d'executar dels dos plans d'inversió que la Universitat té aprovats; segons el 
desglossament següent, en milions de pessetes: 
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Descripció Import 

Diversos projectes de l'article 11 de la LRU 

Rendiment obtingut per l'execució de les inversions 

Construcció Ágora de serveis  

Pla d'inversions (recursos derivats de l'endeutament financer) 

Projectes finançats amb l'aportació de Bancaixa  

Projectes d'investigació CICYT 

Ministeri d'Educació i Cultura 

Inversions finançades amb fons FEDER Comunitat Valenciana 

Rendiment financer de finançament del Pla d'Inversions 1995-2001 

Diversos projectes d'investigació i inversió 

85 

18 

24 

686 

143 

15 

17 

57 

29 

161 

TOTAL 1.235 

Quadre 24 



Universitat Jaume I. Exercici de 1999 

- 184 - 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, hem elaborat el quadre 25, 
que recull el nombre d'expedients de contractació tramitats durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. També s'hi indica el detall de la revisió 
realitzada. 

 

Tipus de contractes i Total Revisats 

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

Obres Concurs 918 100,0% 5 100,0% 878 95,6% 2 40,0% 

 Proced. negoc. 0 - 0 - 0 - 0 - 

 Total 918 100,0% 5 100,0% 878 95,6% 2 40,0% 

Subministr. Concurs 591 80,1% 56 70,9% 105 17,8% 2 3,6% 

 Proced. negoc. 147 19,9% 23 29,1% 53 36,1% 1 4,3% 

 Total 738 100,0% 79 100,0% 158 21,4% 3 3,8% 

Assist. tèc. Concurs 168 80,8% 15 88,2% 66 39,3% 2 13,3% 

Servs. i d'altres Proced. Negoc. 40 19,2% 2 11,8% 29 72,5% 1 50,0% 

 Total 208 100,0% 17 100,0% 95 45,7% 3 17,6% 

Quadre 25 

 

4.1 Contractes d'obres 

Durant 1999 la Universitat va tramitar cinc expedients de contractació d'obres per un 
import de 918 milions de pessetes. Hem seleccionat dos contractes per revisar-los en 
detall, els quals representen un percentatge de revisió del 95,6% de l'import total dels 
contractes d'obres. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 

 
Número 

expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

OB/2/99 Urbanització de l'Àrea de Ciències Humanes i Socials  720 

OB/5/99 Adequació per al curs 99/00 de l'edifici A i B1 de l'Àrea 
Juridicoeconòmica de la UJI 

158 

  878 

Quadre 26 
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La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients 
analitzats han sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les 
observacions que comentem tot seguit. 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

- En l'elaboració dels projectes d'obres i la direcció d'aquestes, intervé l'oficina 
tècnica d'obres i projectes de la Universitat, que està integrada per funcionaris 
que es troben en possessió de la titulació universitària necessària per a dur a 
terme aquestes comeses. D'aquesta manera es produeix un estalvi important en el 
pagament d'honoraris professionals. 

- Tenint en compte que en l'elaboració dels projectes intervé la mateixa oficina 
tècnica de la Universitat, a fi d'evitar que hi haja coincidència entre l'autor del 
projecte i l'encarregat de la supervisió s'encomana aquesta última funció als 
tècnics de la Diputació Provincial (cap de la secció d'arquitectura i enginyer 
provincial). En els expedients analitzats, els informes de supervisió existeixen i 
es pronuncien en sentit favorable a l'aprovació del projecte. 

- En els dos expedients analitzats existeixen actes de replantejament previ i de 
comprovació del replantejament. 

- També existeixen els certificats que acrediten la plena possessió i la disposició 
real dels terrenys necessaris per a la normal execució del contracte (art. 81, 
paràgraf tercer, del Reglament General de Contractació de l'Estat). 

- En els dos expedients existeix un plec de clàusules administratives particulars 
aprovat pel vicerector, fent ús de la delegació de firma efectuada pel rector amb 
data 14 d'octubre de 1998. 

- En els expedients es troba la certificació acreditativa de l'existència de crèdit, 
l'informe jurídic i el fiscal. 

4.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

- D'acord amb el que es preveu en l'article 149 dels Estatuts de la Universitat, 
aprovats pel decret 5/1997, de 28 de gener, el Rectorat és l'òrgan de contractació 
de la Universitat. 

- En compliment de l'article 149, en els dos expedients examinats és el rector qui 
actua com a òrgan de contractació, aprova l'expedient de contractació, adjudica 
el contracte i subscriu el document administratiu que el formalitza; malgrat que 
exerceix aquestes funcions per mitjà del vicerector de Gestió Econòmica i 
Inversions i del gerent, per virtut de la delegació de signatura efectuada amb data 
14 d'octubre de 1998, conformement al que es preveu en l'article 16 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
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4.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista 

Els expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert. 

Podem efectuar l'observació següent: 

En els plecs s'estableixen els criteris de valoració sobre els quals s'ha de basar 
l'adjudicació. En relació a aquests criteris, podem destacar el següent: Primer.- L'oferta 
econòmica té una incidència en la valoració final del 50%. Es recomana fer un estudi 
tècnic rigorós sobre els criteris de valoració que hagen de regir en cada expedient 
concret, i que hom procure valorar l'oferta econòmica conformement a la importància 
relativa que meresca en cada cas, en funció de les característiques tècniques de l'obra 
que s'haja de realitzar. Segon.- El criteri de la capacitat tècnica i de l'experiència en 
obres de naturalesa anàloga a l'objecte de la licitació, ha de ser reconsiderat, perquè, tal i 
com està redactat actualment, no és tant un criteri d'adjudicació, com un mitjà més dels 
regulats en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per a justificar la 
solvència tècnica de l'empresari (art. 17). Els criteris d'adjudicació s'han de centrar a 
valorar les característiques objectives de les ofertes, i no determinades qualitats 
subjectives de les empreses. La Universitat al.lega que ha adoptat aquestes 
recomanacions per a l'any 2000. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu. Tots dos estan subscrits pel 
gerent, per delegació de firma del rector de 2 de novembre de 1998, i s'ajusten en el seu 
contingut al que es disposa en l'article 55 de la Llei de Contractes. 

4.1.5 Execució del contracte: certificacions  

Les obres de l'expedient 5/99, les han executades dins del termini, segon que consta en 
la preceptiva acta de recepció. Les corresponents a l'expedient 2/99 es troben encara 
dins del termini establit per a la seua execució. 

De la revisió efectuada, hem de destacar que, en els documents de reconeixement de les 
obligacions de pagament, no figura la data de naixement de l'obligació de pagament. 
Tampoc no hi ha constatació que hom haja revisat les factures. 

4.1.6 Recepció de les obres 

No consta que, a la recepció de les obres, hagen citat el representant de la Intervenció. 

4.1.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

Podem fer, finalment, les observacions següents: 

a) D'acord amb el que es preveu en l'article 58 de la Llei de Contractes, la 
Universitat tramet -quan pertoca- els contractes a la Sindicatura de Comptes. 
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b) La Universitat tramet els seus contractes al Registre Públic de Contractes de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, a l'efecte de donar compliment al que es disposa en l'article 118 de la 
Llei de Contractes. 

4.2 Contractes de subministraments 

Durant l'exercici de 1999, la Universitat va tramitar setanta-nou expedients de 
subministraments, per 738 milions de pessetes, dels quals 591 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs i 147 milions de pessetes, per procediment negociat. 

L'objecte de la fiscalització, que s'ha concretat en tres expedients, per un import de 158 
milions de pessetes, ha sigut d'analitzar l'adequada tramitació i comptabilitat dels 
expedients que detallem a continuació. 

 
Número 

expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

SU/12/99 Ampliació de la facilitat corporativa de càlcul científic 53 

SU/20/99 Equipament microinformàtic 71 

SU/25/99 Mobiliari de despatxos 34 

  158 

Quadre 27 

 

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients 
analitzats han sigut tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de 
les observacions que farem a continuació. 

4.2.1 Actuacions administratives prèvies 

- La iniciació dels expedients, l'acorda el gerent, fent ús de la delegació efectuada 
pel rector amb data 2 de novembre de 1998. Quant a l'expedient 12/99, podem 
assenyalar que la seua necessitat ve determinada per l'elevat cost de 
manteniment dels equips adquirits fa tres anys. Al seu dia, aquesta 
circumstància, calia haver-la valorada entre els criteris determinants de 
l'adjudicació. 

- Els expedients examinats contenen els altres actuacions administratives prèvies. 

4.2.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

Acomplint l'article 149, en els quatre expedients examinats el rector actua com a òrgan 
de contractació, puix que aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i 
subscriu el document administratiu que el formalitza; malgrat exercir aquestes funcions 
per mitjà del vicerector de Gestió Econòmica i Inversions i del gerent, per virtut de la 
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delegació efectuada amb data 14 de d'octubre de 1998, conformement al que es preveu 
en l'article 16 de la llei 30/1992, de 26 de novembre. 

4.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

- L'expedient SU/12/99, l'adjudiquen pel procediment negociat sense publicitat, 
per concórrer la causa descrita en la lletra e) de l'article 183 de la LCAP. En 
l'expedient cal constatar formalment la seua justificació mitjançant el 
corresponent informe tècnic (article 183, paràgraf primer de la LCAP). 

- El subministrament 20/99 està inclòs dins del Pla d'Inversions de la Universitat; 
per tant, basant-se en els acords que regulen el dit Pla, calia haver citat un 
representant de la Direcció General d'Universitats, perquè formés part de la mesa 
de contractació. 

- Quant als criteris que regeixen l'adjudicació, podem efectuar les observacions 
següents: Primera.- S'hi introdueixen criteris -com ara la capacitat econòmica i 
funcional de l'empresa i el comportament de l'empresa en uns altres contractes 
anteriors-, que no valoren tant les característiques objectives de l'oferta (que és el 
que escau als criteris de valoració), com determinades qualitats subjectives que 
tenen relació amb la solvència tècnica i econòmica de les empreses. Segona.- Els 
criteris d'adjudicació s'han d'adaptar en cada cas a les característiques 
específiques del subministrament que s'haja de contractar, sobre la base 
d'informes tècnics motivats. La Universitat al.lega que ha adoptat aquestes 
recomanacions per a l'any 2000. 

- S'han complit els requisits legals de publicitat, pel que fa a l'anunci del concurs i 
de l'adjudicació. 

4.2.4 Formalització dels contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament signat per 
les parts. 

En l'expedient 25/99, el contractista no aporta la declaració responsable, atorgada 
davant d'una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, 
de no estar afectat per les prohibicions per a contractar establides legalment. 

4.2.5 Execució dels contractes 

La recepció dels subministraments es formalitza per mitjà d'una acta de recepció, que va 
acompanyada de la factura corresponent. 

4.2.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

Pel que fa a l'obligació de portar un registre públic de contractes, ens remetem al que 
hem assenyalat per als contractes d'obres. 
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4.3 D'altres contractes 

Durant l'exercici de 1999, els contractes de serveis i assistència tramitats per la 
Universitat ascendiren a 208 milions de pessetes, distribuï ts en un total de disset 
expedients. D'aquests expedients, quinze en foren adjudicats per concurs i dos, pel 
procediment negociat. 

Hem revisat tres expedients, que representen el 45,7% del total adjudicat per contractes 
d'assistència i de prestació de serveis. 

Els expedients examinats són els següents: 

 
Número 

expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

AS/1/99 Vigilància i seguretat dels campus de la UJI 29 

AS/3/99 Projecte tècnic i posterior direcció de les obres de l'edifici per a pavelló 
poliesportiu cobert i instal·lacions annexes en la parcel·la núm. 15 del 
Campus Riu Sec 

42 

AS/11/99 Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions elèctriques 
dels edificis de la UJI 

24 

  95 

Quadre 28 

 

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients han sigut tramitats 
conformement a la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions que farem a 
continuació. 

4.3.1 Actuacions administratives prèvies 

- En els tres expedients analitzats, s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan 
de contractació que implica l'inici formal del procediment. 

- En els expedients AS/1/98 i AS/11/99, no consta l'informe que justifique la 
insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans 
personals i materials amb què compta la Universitat, a l'objecte de satisfer les 
necessitats que hom tracta de cobrir per mitjà del contracte. Aquest informe 
l'exigeix l'article 203 de la Llei de Contractes. 

- Sí que consta l'existència de l'informe jurídic i fiscal, així com del certificat 
d'existència de crèdit. 
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4.3.2 Òrgan de contractació 

Acomplint l'article 149, en els tres expedients examinats el rector actua com a òrgan de 
contractació, puix aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i subscriu el 
document administratiu que el formalitza; malgrat exercir les dites funcions per mitjà 
del vicerector de Gestió Econòmica i Inversions i del gerent, per virtut de la delegació 
de signatura efectuada d'acord amb el que es preveu en l'article 16 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre. 

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

Els expedients 3/99 i 11/99, els han adjudicats per concurs obert. L'expedient 1/99 fou 
adjudicat pel procediment negociat sense publicitat, per raons d'urgència que es 
justifiquen adequadament en l'expedient. 

En els expedients adjudicats per concurs, el plec estableix els criteris d'adjudicació, així 
com la ponderació que hom els atribueix. S'hi introdueixen criteris d'experiència i 
capacitat que no tenen res a veure amb les condicions objectives de l'oferta, sinó amb 
qualitats subjectives de les empreses; cosa que no es considera ajustada a la definició 
legal dels criteris d'adjudicació (art. 87 de la Llei de Contractes). La Universitat al.lega 
que ja ha adoptat aquestes recomanacions per a l'any 2000. 

En els tres expedients, l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació conformement a la 
proposta de la mesa de contractació, que al seu torn es regeix per un informe tècnic. 

L'adjudicació és notificada i publicada conformement a la llei. 

4.3.4 Formalització dels contractes 

- Els contractes es formalitzen en document administratiu. 

- En els tres expedients s'observa que l'adjudicatari no aporta la declaració 
responsable, feta davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat, que acredite la inexistència de causes de prohibició per a 
contractar. 

4.3.5 Execució dels contractes 

No s'hi han detectat incidències destacables. 

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

L'expedient 3/99 és objecte de modificació temporal, per raons tècniques degudament 
justificades en l'expedient. L'expedient 1/99 s'amplia per tal d'incorporar nous edificis 
dins del seu objecte. 
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4.3.7 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

- Els contractes són tramesos a la Sindicatura, acomplint el que s'ordena en 
l'article 58 de la Llei de Contractes. 

- Quant al registre públic dels contractes, és d'aplicació el que hem assenyalat a 
propòsit dels contractes d'obres. 
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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 instituts universitaris, i el seu professorat que mitjà 
d'aquells, 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 autoritzar els dits contractes i els criteris per a afectar els béns i 
ingressos obtinguts" . 

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics 
o artístics a què al·ludeix l'article 11 de la mateixa llei, conformement a les normes 
bàsiques que s'hi establisquen de forma reglamentària. 

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret 
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 els articles 134 i següents dels Estatuts de 
la Universitat, aprovats pel decret 5/1997, de 28 de gener. I encara existeix una 
Normativa de Gestió Administrativa dels contractes subscrits a l'empara de l'article 11 
de la llei 11/1983, de Reforma Universitària, aprovada per l'Equip de Govern en la seua 
reunió del dia 16 de setembre de 1996. 

5.2 Expedients seleccionats 

Durant l'exercici, hi havia vigents 243 expedients, per un import de 563 milions de 
pessetes; hem revisat nou d'aquests expedients, per un import de 102 milions de 
pessetes, que representen el 18,1% de l'import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 
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Número Títol Milions ptes. 

13/97.01/1 (*) Estudis sobre competitivitat i qualitat de destinacions turístiques de 
la Comunitat Valenciana 

 

17 

13/99.01/1 (*) Projectes d'investigació i desenvolupament en col·laboració amb el 
IUTC 

15 

21/00.01/3 (*) Roques i minerals d'interés industrial 8 

24/99.01/1 (*) Realització de projectes de I+DT 18 

27/99.01/1 (*) Realització de projectes de I+DT 18 

7I077.01/2 Assessorament i redacció d'informes i dictàmens jurídics (Annex II) 3 

7I077.01/3 Assessorament i redacció d'informes i dictàmens jurídics (Annex II) 3 

9I077.01/1 Col·laboració en les activitats formatives del projecte ADAPT/ITER 10 

9I177.01/1 Control de la contaminació atmosfèrica 10 

 TOTAL 102 

(*) Gestió delegada. 

Quadre 29 

 

Del treball de revisió dels expedients seleccionats, cal indicar, quant als contractes 
efectuats i gestionats per l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques 
(AICE) i per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUJI), que la Universitat no 
porta cap control sobre la seua gestió i no disposa de la documentació relativa a la seua 
comptabilitat, perquè són de gestió delegada. 

Quant als contractes efectuats directament per la UJI, no hem trobat en la seua 
comptabilitat circumstàncies que hagen de ser ressaltades. 

5.2.1 Òrgan competent i procediment 

Tots els contractes examinats han sigut subscrits pel rector, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 1 de la Normativa de Gestió Administrativa. 

5.2.2 Formalització del contracte 

- El contingut dels contractes s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 138.3 dels 
Estatuts i en l'article 5 de la Normativa de Gestió Administrativa. 

- Quant a l'expedient 7I077.01/2 -i al 7I077.01/3, que és una pròrroga de 
l'anterior-, podem assenyalar que el contracte solament indica que el seu objecte 
és la prestació de "serveis d'assessorament i redacció d'informes i dictàmens per 
al Despatx, a sol·licitud d'aquest", dins d'un període de temps determinat, sense 
major concreció. Un objecte tan genèric no permet valorar de manera adequada 
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si el contracte citat es pot emmarcar dins de la funció d'investigació que és 
pròpia de la Universitat, tal i com la descriu l'article 134 dels Estatuts. 

- Tots els expedients manquen de memòria. Per esmenar aquesta omissió, amb 
data 3 de juliol de 2000 el vicerector d'Investigació i Planificació va trametre 
sengles oficis al cap del Servei de l'Oficina de Cooperació en Investigació i 
Desenvolupament Tecnològic, al director de l' Institut de Tecnologia Ceràmica i 
al director de la Fundació Jaume I-Empresa, a l'objecte de requerir-los que, en 
endavant, incorporessen la memòria tècnica al treball que s'ha de realitzar en tots 
els expedients. 

- Els contractes 13/97.01/1, 13/99.01/1, 21/00.01/3, 24/99.01/1 i 27/99.01/1, 
segueixen la modalitat de gestió delegada, basant-se en els convenis subscrits bé 
amb la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, o bé amb l'Associació 
d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, que és una entitat concertada amb 
l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. La gestió delegada està regulada 
en l'article 19 de la Normativa de Gestió Administrativa. En relació a aquesta 
gestió, podem assenyalar el següent: 

a) No es justifica de manera clara la necessitat de la gestió delegada dels 
contractes examinats, perquè, dels expedients examinats, es dedueix que 
tot el pes de la investigació, el porta la Universitat per mitjà del seu 
personal docent i investigador. 

b) Atés que la Fundació Universitat Jaume I-Empresa i l'Associació 
d'Investigació de les Indústries Ceràmiques són entitats de naturalesa 
privada, es considera que no s'hi ha de delegar la gestió administrativa de 
parcel·les funcionals que són pròpies dels òrgans de la Universitat. La 
col·laboració de les dites entitats amb la Universitat s'hauria de centrar en 
l'àmbit de la investigació. 

5.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret 
1.930/1984, segons la nova redacció del reial decret 1.450/1989, hem sol·licitat 
informació relativa a vuit professors que han dirigit contractes d'investigació durant 
l'exercici de 1999. De la informació facilitada, es desprén que s'hi han complit els límits 
esmentats. 

5.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

Dins de la normativa específica aprovada per la Universitat per a efectuar contractes 
d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha de complir el responsable de la 
intervenció. 

Cal prestar atenció -tant en els supòsits de gestió directa, com en els de gestió delegada-, 
als extrems següents: 
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a) Que les despeses es consideren necessàries per a l'objecte de la investigació. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

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

d) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte. 

e) Règim de propietat industrial i intel·lectual. 

f) Règim d'adscripció dels béns adquirits a càrrec de cada contracte d'investigació. 

g) Liquidació dels contractes, compensacions que ha de percebre la Universitat per 
la utilització dels seus serveis i infraestructures i compliment del règim 
econòmic previst en l'article 138.4 dels Estatuts i en els articles 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 17 i 18 de la Normativa de Gestió Administrativa. 
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

6.1 Tresoreria 

La tresoreria de la Universitat, a 31 de desembre de 1999, presenta un saldo de 1.829 
milions de pessetes; d'aquests, en corresponen 1.828 milions de pessetes a comptes 
corrents i 1 milió de pessetes al saldo de caixa a 31 de desembre de 1999. 

6.1.1 Comptes corrents en entitats financeres 

El saldo per comptes corrents s'eleva, a 31 de desembre de 1999, a 1.828 milions de 
pessetes i està integrat pels saldos del compte operatiu i dels comptes restringits. 

La remuneració dels comptes corrents, segons la informació facilitada, oscil·la entre el 
0% i el 2,543%. 

Hem sol·licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la 
Universitat ha treballat durant 1999, i n'hem obtingut resposta de totes. 

Hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 1999 en els casos en què hi 
havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris; no hi hem observat cap 
incidència significativa que calga ressaltar, però sí que seria recomanable que la 
Universitat regularitzés aquelles partides conciliatòries que tenen una antiguitat superior 
a un any. 

6.1.2 Comptes de crèdit bancaris 

D'acord amb les instruccions de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i 
Investigació, l'única operació de crèdit disponible per a finançar el Pla d'Inversions és la 
subscrita amb Banesto, associada al compte operatiu, amb un límit de 2.500 milions de 
pessetes. A 31 de desembre de 1999 aquest compte presenta un saldo creditor -segons 
l'entitat financera- de 688 milions de pessetes. 

Totes les disposicions dels crèdits la finalitat dels quals és la inversió, estan subjectes a 
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana. 

6.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre següent es mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos dels 
comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1999. 
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Deutors 31/12/99 

Compromisos finançament inversió 

D'altres participacions financeres 

Deutors per periodificació d'ingressos 

Deutors no pressupostaris  

Deutors per avançaments concedits  

Deutors per IVA repercutit 

8.550 

14 

297 

26 

5 

6 

TOTAL 8.898 
 

Creditors 31/12/99 

Obligacions emeses 

Préstecs rebuts  

Ingressos anticipats  

Ingressos derivats de compromisos de finançament 

Hisenda pública creditora per IRPF 

Creditors per periodificació de despeses 

Organismes de la Seguretat Social 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis  

Mutualitats creditores 

Provisió per a d'altres riscs 

Provisió per insolvències 

Hisenda pública, creditora per IVA  

Partides pendents d'aplicació 

Remuneracions pendents de pagament 

Creditores extrapressupostaris  

D'altres creditors extrapressupostaris  

4.300 

4.250 

300 

686 

150 

128 

47 

95 

14 

28 

4 

6 

4 

1 

2 

1 

TOTAL 10.016 

Quadre 30 

 

a) Deutors  

El compte "Compromisos finançament inversió", per 8.550 milions de pessetes, és la 
contrapartida dels imports registrats en els comptes de passiu "Obligacions emeses" i 
"Préstecs rebuts", per 4.300 i 4.250 milions de pessetes respectivament. L'import 
reflectit en el compte citat recull el compromís que té la Generalitat Valenciana de fer 
front als pagaments ocasionats pels dos passius anteriors. 
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El compte "D'altres participacions financeres" registra fonamentalment l'import de 13 
milions de pessetes que la Universitat ha subscrit i desemborsat en la seua totalitat per 
les participacions socials en la mercantil L'ÀGORA UNIVERSITÀRIA, S.L., que 
representen el 66% del seu capital. Aquesta societat té per objecte la construcció, 
urbanització i explotació comercial d'una àrea cívica per a la prestació de serveis al 
conjunt de la comunitat universitària. 

El compte "Deutors per periodificació d'ingressos", amb un saldo de 297 milions de 
pessetes, mostra com a import més significatiu el dels ingressos per matrícules el 
pagament de les quals ha sigut ajornat a l'exercici següent per a ser imputat com a ingrés 
pressupostari en l'exercici de 2000, per import de 154 milions de pessetes. 

b) Creditors 

El compte més significatiu és el d'"Obligacions emeses", amb un saldo a 31 de 
desembre de 1999 de 4.300 milions de pessetes i registra l'endeutament derivat de les 
obligacions emeses en 1997 a l'empara del pla de finançament de les inversions 
recollides en el Primer Pla d'Inversions 1995-2001. 

El compte "Préstecs rebuts", amb un import de 4.250 milions de pessetes, registra el 
saldo disposat del préstec concertat amb el Banc Europeu d'Inversions, dins de l'Acord 
del Pla de Finançament 1995-2001, per un import total de 5.250 milions de pessetes. 
Aquest saldo es desglossa en una disposició realitzada en l'exercici de 1998 per import 
de 2.500 milions de pessetes i una altra de 1.750 milions de pessetes realitzada en 
l'exercici de 1999. 

El compte "Ingressos anticipats", per import de 300 milions de pessetes, recull la 
periodificació de taxes acadèmiques del curs 1999/2000, els ingressos de les quals són 
imputables a l'exercici 2000, d'acord amb els principis comptables de la meritació i de 
correlació d'ingressos i despeses. 

El compte "Ingressos derivats de compromisos de finançament", amb un saldo de 686 
milions de pessetes, registra la suma dels ingressos rebuts en l'exercici per a finançar les 
inversions considerades en els plans d'inversió aprovats i que no han sigut utilitzats. 

El compte "Hisenda pública creditora per IRPF", que al tancament de l'exercici presenta 
un saldo de 150 milions de pessetes, recull les retencions per l'impost sobre la renda de 
les persones físiques de l'últim trimestre de l'exercici, ingressades en el Tresor públic en 
gener de 2000. 

El compte "Creditors pe periodificació de despeses", amb un saldo de 128 milions de 
pessetes, mostra com a imports més significatius la periodificació de pagues 
extraordinàries, per 18 milions de pessetes, els interessos redituats i no vençuts de les 
obligacions emeses per la Universitat, per import de 12 milions de pessetes, i els 
interessos redituats i no vençuts del préstec amb el BEI, per 71milions de pessetes. 



Universitat Jaume I. Exercici de 1999 

- 199 - 

El compte "Organismes de la Seguretat Social, creditors", amb un saldo a 31 de 
desembre de 1999 de 47 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions 
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de 
desembre, el pagament de les quals es va efectuar en gener de 2000. 

Pel que fa a aquest compte, s'ha de dir que el saldo que presenta recull la totalitat del 
deute amb la Seguretat Social, tant el que correspon a la quota patronal, com a la quota 
obrera; tanmateix, en l'estat extrapressupostari hauria de figurar únicament la part 
corresponent al treballador, perquè és una retenció que realitza l'empresa, i la quota 
patronal hauria de figurar en l'estat pressupostari, capítol I, "Despeses de personal", com 
a pendent de pagament a 31 de desembre. 

El compte "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", per import de 95 milions de 
pessetes, reflecteix el dret d'ús per la cessió dels terrenys i les finques que la Universitat 
ha realitzat a la societat L'ÀGORA UNIVERSITÀRIA. 

El compte de "Mutualitats creditores", amb un saldo de 14 milions de pessetes, es 
correspon amb els "Drets passius" relatius a les retencions del quart trimestre de 1999, 
que són abonades en gener de 2000. 
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

L'actiu i el passiu del balanç foren de 26.140 milions de pessetes i el resultat de 
l'exercici, de 914 milions de pessetes. Aquest fet s'origina fonamentalment a causa de 
les menors transferències. 

Igual com en l'exercici passat, la Universitat ha inclòs també entre els comptes retuts un 
estat que no és de presentació obligatòria, però que contribueix de forma molt important 
a la comprensió dels estats pressupostaris i dels estats obtinguts de la comptabilitat 
economicopatrimonial; es tracta de l'estat de conciliació del resultat pressupostari amb 
el resultat economicopatrimonial. 

En aquest estat es mostren els grups de partides de conciliació, per raó que en la 
comptabilitat economicopatrimonial s'apliquen criteris distints dels que regeixen en la 
comptabilitat pressupostària. 

Quant a l'immobilitzat, podem destacar que el compte "Terrenys i béns naturals" inclou, 
a 31 de desembre de 1999, el valor de la cessió realitzada per l'Ajuntament de Castelló 
de la major part del terreny on s'ubica la ciutat universitària, la valoració del qual, 
efectuada d'acord amb criteris d'entitats alienes a la Universitat, s'eleva a 1.146 milions 
de pessetes. 

El saldo que presenta a 31 de desembre de 1999 el compte "Edificis i d'altres 
construccions", inclou el valor dels immobles cedits per distintes institucions, sobre els 
quals la Universitat no deté el ple domini jurídic. El valor dels béns esmentats, per 
import de 2.594 milions de pessetes, figura com a contrapartida en el compte "Patrimoni 
rebut en cessió". Els han amortitzats conformement al mateix criteri que la resta dels 
béns materials de la Universitat, detinguts en règim de ple domini. El detall n'és el 
següent: 

 

Milions ptes. 

Edifici Penyeta Roja 

Edifici del Campus de Borriol 

Edifici de l'Àrea Juridicoeconòmica del Campus de Riu-Sec 

0 

754 

1.840 

TOTAL 2.594 

Quadre 31 

 

Respecte de l'exercici anterior, en aquest compte s'ha donat de baixa l'edifici de la 
Penyeta Roja, perquè la Universitat, com que té habilitat el nou campus, ha deixat d'usar 
el dit edifici. 
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En el passiu, el compte "Creditors a llarg termini" registra un import de 8.550 milions 
de pessetes, dels quals corresponen 4.300 milions de pessetes al deute emés i la resta, a 
les disposicions de préstec subscrit amb el BEI. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1999 

(en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

IMMOBILITZAT 23.105 FONS PROPIS  15.482 

Immobilitzacions immaterials  248 Patrimoni 14.568 

Immobilitzacions materials  17.928 Patrimoni 11.974 

Inversions financeres permanents 8.814 Patrimoni rebut en cessió 2.594 

  Resultats de l'exercici 914 

AMORTITZACIONS  (3.885)   

  INGRESSOS PER A DISTRIB. EN DIVERS. EXERS. 781 

DEUTORS 1.206 CREDITORS A LLARG TERMINI 8.550 

Deutors pressupostaris  877 Obligacions simples emeses 4.300 

Deutors no pressupostaris  329 Deutes amb entitats de crèdit 4.250 

TRESORERIA 1.829 CREDITORS A CURT TERMINI 998 

  Creditors pressupostaris  646 

  Creeditors no pressupostaris  149 

  Administracions públiques 203 

  AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ  301 

  PROVISIÓ PER A RISCS I DESPESES  28 

TOTAL ACTIU 26.140 TOTAL PASSIU 26.140 

Quadre 32 
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL RESULTAT 
ECONOMICOPATRIMONIAL 

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

914 

701 

DIFERÈNCIA 213 

CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 

Inversions netes del pressupost 

Inversions financeres permanents del pressupost 

Venciment de despeses meritades en exercicis anteriors 

Trasllat a llarg termini del dret per cessió de l'edifici Herrero 

Manaments de pagament per a justificar (despesa corrent) nets de 1999 

INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 

Beneficis procedents de l'immobilitzat material 

Traspàs a subvencions de capital d'ingressos diferits Pla de Finançament 

Taxes acadèmiques, 2n. termini curs 99/00 (crèdit concedit als alumnes) 

Inversions realitzades per entitats de gestió delegada de convenis  

Subvenció G.V. meritada per compensació d'interessos del Pla d'Inversions 

Provisions de circulant aplicades 

Diferència negativa entre periodificació taxes acadèmiques 1999 i 1998 

Devolució de taxes en 1999, vençudes en 2000 

Ingressos financers meritats i no vençuts en 1999 

Ingressos per retencions de AICE 

Compensació beques famílies nombroses 97/98 

B) FACTORS NEGATIUS 

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 

Fons obtinguts per endeutament financer a llarg termini (BEI) 

Taxes acadèmiques meritades en 1998, vençudes en 1999 

Subvenció corrent GV, per interessos redituats per obligacions i préstec BEI 

Ingressos financers meritats en 1998, vençuts en 1999 

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 

D'altres baixes d'immobilitzat 

Despeses meritades i no vençudes en 1999 (interessos del finançament i d'altres) 

Manaments de despeses per a justificar anteriors a 1999, justificats 

Dotacions provisions per a uns altres riscs 

Pèrdues per baixes d'immobilitzat 

 

2.101 

1.759 

14 

63 

250 

15 

1.366 

34 

1.080 

154 

4 

83 

5 

(40) 

(13) 

1 

8 

50 

 

1.924 

1.750 

133 

40 

1 

1.330 

1.077 

4 

102 

17 

20 

110 

DIFERÈNCIA    A – B 213 

Quadre 33 
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COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS DE L'EXERCICI DE 1999 

(en milions de pessetes) 

DEURE  HAVER  

A) DESPESES  6.516 B) INGRESSOS 7.430 

1. DESPESES DE FUNCIONAMENT 6.166 1. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.225 

a) Despeses de personal 3.586 a) Taxes, preus públ. i prestació serveis  1.196 

b) Prestacions socials  3 b) Reintegrament despeses d'exers. ants. 2 

c) Dotacions amortitzacions de l'immob. 1.077 c) D'altres ingressos de gestió 2 

d) Dotació provisions per a riscs 15 f) Ingressos financers 25 

e) D'altres despeses de gestió  1.071   

f) Despeses financeres i assimilades 414 3. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS  6.118 

  a) Transferències corrents 4.672 

2. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS  220 c) Transferències de capital 1.446 

a) Transferències corrents 220   

 

3. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORD. 

 

130 

 

4.BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORD. 

87 

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 110 a) Beneficis procedents de l'immobilitzat 37 

c) Despeses extraordinàries 4 d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis  50 

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis  16   

RESULTAT POSITIU (ESTALVI) 914   

TOTAL 7.430 TOTAL 7.430 

Quadre 34 

 

 


