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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. 

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 Politècnica de València (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 legal establit a 
aqueix efecte. 

- En els apartats 3.2.5, 3.3.5, 3.5 i 6.2, descrivim aquells fets que no han sigut 
comptabilitzats de forma adequada i que afecten la informació recollida en els 
estats comptables. 

b) Quant a l'execució del pressupost 

- El pressupost inicial per a 1999 fou aprovat en 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 de començar l'exercici en què haja d'estar vigent. 

- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 75,5% i el de 
compliment, del 92,1%. 

- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 104,8% i el de 
compliment, del 79,6%. 

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

- En general, la gestió dels expedients de contractació i dels convenis 
d'investigació ha sigut conforme a la normativa legal; sense perjudici de les 
observacions que fem en els apartats 4 i 5 d'aquest informe. 

- Tal i com manifestem en l'apartat 4.1.1, no es considera adequada la confluència 
de les funcions de gestió i d'intervenció en la mateixa unitat administrativa; això 
constitueix una falta de segregació de funcions que, en principi, no són 
compatibles. 

- Cal millorar els procediments de depuració de les partides conciliatòries. En 
aquest sentit, no es considera adequat el canvi de criteri aplicat en l'exercici de 
1999, de deixar com a partides conciliatòries les partides pendents d'aplicació. 
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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 ser aprovat, a proposta de la Junta de Govern, pel 
Consell Social en data 25 de gener de 1999, per un import de 26.851 milions de 
pessetes; això significa un augment del 17,2%, respecte de l'exercici anterior. 

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució interanual del 
pressupost inicialment aprovat dels exercicis de 1998 i 1999. 

 

 Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 1998 1999 1999/1998 

Taxes i d'altres ingressos 5.787 5.997 210 3,6% 

Transferències corrents 12.344 12.953 609 4,9% 

Ingressos patrimonials  35 35 - 0,0% 

Transferències de capital 1.767 1.966 199 11,3% 

Actius financers 60 - (60) (100,0%) 

Passius financers 2.918 5.900 2.982 102,2% 

Total ingressos 22.911 26.851 3.940 17,2% 

Despeses de personal 10.365 11.198 833 8,0% 

Despeses de funcionament 2.442 2.702 260 10,6% 

Despeses financeres 878 967 89 10,1% 

Transferències corrents 457 420 (37) (8,1%) 

Inversions reals  8.769 11.547 2.778 31,7% 

Transferències de capital - 17 17 - 

Total despeses 22.911 26.851 3.940 17,2% 

Quadre 1 

 

L'augment del pressupost inicial de l'estat d'ingressos, respecte de l'exercici anterior, es 
deu fonamentalment a l'increment del capítol IX, "Passius financers".  

Quant a l'estat de despeses, el capítol que té un increment més significatiu, respecte de 
l'exercici anterior, és el d'"Inversions reals".  
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 

En l'exercici de 1999, les modificacions pressupostàries netes han ascendit a 10.344 
milions de pessetes; això significa un augment del 38,5% respecte del pressupost inicial; 
el pressupost definitiu ha ascendit a 37.195 milions de pessetes. 

En el quadre 2 figuren, en milions de pessetes, les modificacions pressupostàries de 
1999, per capítols d'ingressos i despeses, i les variacions percentuals. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increment pres. 
definitiu/inicial 

Taxes i d'altres ingressos 5.997 333 6.330 5,6% 

Transferències corrents 12.953 1.762 14.715 13,6% 

Ingressos patrimonials  35 114 149 325,7% 

Transferències de capital 1.966 269 2.235 13,7% 

Actius financers - 7.866 7.866 - 

Passius financers 5.900 0 5.900 0,0% 

Total ingressos 26.851 10.344 37.195 38,5% 

Despeses de personal 11.198 263 11.461 2,3% 

Despeses de funcionament 2.702 496 3.198 18,4% 

Despeses financeres 967 98 1.065 10,1% 

Transferències corrents 420 42 462 10,0% 

Inversions reals  11.547 9.436 20.983 81,7% 

Transferències de capital 17 9 26 52,9% 

Passius financers - - - - 

Total despeses 26.851 10.344 37.195 38,5% 

Quadre 2 

 

Cal destacar que l'estat de modificacions facilitat solament figura classificat en el nivell 
orgànic; això ha implicat una limitació a l'abast en les comprovacions que s'havien de 
realitzar. 

En l'estat d'ingressos destaquen les modificacions del capítol VIII, "Actius financers", i 
del capítol IV, "Transferències corrents". En l'estat de despeses, és el capítol VI, 
"Inversions reals", el que experimenta el major increment. 

3.2 Execució de l'estat de despeses 

L'execució del pressupost de despeses de l'exercici de 1999 es mostra en el quadre 
següent, expressat en milions de pessetes. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligs. 
recon. 

Pags. 
liquidats 

Obligs. 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Despeses de personal 11.461 11.411 11.177 234 99,6% 97,9% 

Desp. de funcionament 3.198 3.103 2.972 131 97,0% 95,8% 

Despeses financeres 1.065 1.055 1.013 42 99,1% 96,0% 

Transferències corrents 462 422 419 3 91,3% 99,3% 

Inversions reals  20.983 12.066 10.270 1.796 57,5% 85,1% 

Transfs. de capital 26 26 17 9 100,0% 65,4% 

TOTAL 37.195 28.083 25.868 2.215 75,5% 92,1% 

Quadre 3 
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3.2.1 Despeses de personal 

La previsió definitiva del capítol I, "Despeses de personal", va ser d'11.461 milions de 
pessetes; s'hi han reconegut obligacions per import d'11.411 milions de pessetes; cosa 
que dóna un grau d'execució del 99,6%. Els pagaments líquids han ascendit a 11.177 
milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 97,9%. 

En el quadre següent es mostra, per articles pressupostaris i en milions de pessetes, 
l'evolució de les obligacions reconegudes entre 1998 i 1999. 
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Concepte 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

9.197 

1.168 

10.104 

1.307 

907 

139 

9,9% 

11,9% 

Total obligacions reconegudes 10.365 11.411 1.046 10,1% 

Quadre 4 

 

En el quadre següent es mostren, en milions de pessetes, les obligacions reconegudes en 
l'article 11, "Sous i salaris", en els exercicis de 1998 i 1999, per conceptes 
pressupostaris; així com la variació interanual. 

 
Variació de la despesa de "Sous i salaris" 

1999/1998 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

113 Funcionaris  

114 Laboral fix 

115/116 Laboral temporal i d'altre personal 

6.499 

1.049 

1.649 

7.289 

1.086 

1.729 

790 

37 

80 

12,2% 

3,5% 

4,8% 

Total "Sous i salaris" 9.197 10.104 907 9,9% 

Quadre 5 

 

L'increment de la despesa de personal es deu, majoritàriament, a l'augment del nombre 
de persones que presten serveis a la Universitat i, en menor manera, a l'augment anual 
de les retribucions. 

En el quadre 6 es mostra el detall del personal al servei de la Universitat a 31 de 
desembre de 1998 i 1999. 
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Personal 
Total a 

31-12-98 
Total a 

31-12-99 

Personal docent d'investigació:   

Funcionaris : 1.387 1.458 

- Catedràtic d'universitat 204 237 

- Catedràtic d'escola universitària 54 68 

- Professor titular d'universitat 453 446 

- Professor titular d'escola universitària 644 679 

- D'altres: mestres de taller 32 28 

Contractats en règim de dret admtiu: 638 790 

- Professor emèrit 14 19 

- Professor associat 577 623 

- Professor visitant - - 

- Ajudant 47 140 

- Visitant - 8 

Total P.D.I. 2.025 2.248 

Personal d'administració i serveis:   

Funcionari 423 812 

Laboral 484 233 

Total P.A.S. 907 1.045 

Quadre 6 

 
 

Personal  
Total a 

31-12-96 
Total a 

31-12-97 
Total a 

31-12-98 
Total a 

31-12-99 
Increment 

97/96 
Increment 

98/97 
Increment 

99/98 

Funcionaris docents 1.263 1.290 1.387 1.458 2,1% 7,5% 5,1% 

Funcionaris no docents  361 400 423 812 10,8% 5,8% 92,0% 

Laboral no docent 454 473 484 233 4,2% 2,3% (51,9%) 

Contractats docents  507 660 638 790 30,2% (3,3%) 23,8% 

TOTAL 2.585 2.823 2.932 3.293 9,2% 3,9% 12,3% 

Quadre 7 

 

Tal com es mostra en el quadre 7, la plantilla de la Universitat s'ha vist incrementada en 
un 12,3% -és a dir en 361 persones-, respecte de l'exercici anterior; el col·lectiu que ha 
experimentat un major increment és el de funcionaris no docents, que ha passat de 423 a 
812 persones, és a dir que s'ha incrementat en 389 persones. 
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Finalment, i pel que fa als pagaments per Seguretat Social, s'ha fet evident que la 
Universitat ha ingressat durant aquest exercici liquidacions pel dit concepte fora del 
termini que té autoritzat per a pagar-les, per un import de 33.730 milers de pessetes, 
d'acord amb el detall següent per anys i en milers de pessetes: 

 

Exercici Import 

1995 70 

1996 26 

1998 5.734 

1999 27.900 

TOTAL 33.730 

Quadre 8 

 

3.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II, "Despeses de funcionament", ascendí a 3.198 
milions de pessetes. S'hi van reconéixer obligacions per import de 3.103 milions de 
pessetes; cosa que representa un grau d'execució del 97,0%. Els pagaments líquids han 
ascendit a 2.972 milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 95,8%. 

En el quadre 9 es recullen, en milions de pessetes i per conceptes pressupostaris, les 
obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els 
exercicis de 1998 i 1999. 

 

Concepte 1998 1999 

Tributs 1 2 

Arrendament de béns 31 34 

Reparació i conservació de béns 207 220 

Subministraments 499 543 

Transports i comunicacions 203 204 

Treballs realitzats per altres empreses 795 929 

Primes d'assegurances 37 46 

Material d'oficina 434 496 

Despeses diverses  297 338 

Dietes, locomoció i trasllats 196 217 

D'altres indemnitzacions 62 74 

TOTAL 2.762 3.103 

Quadre 9 
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Per a gestionar les despeses menors, la Universitat utilitza els procediments següents: 
caixa fixa, despeses per a justificar i avançaments de fons per a justificar. 

D'un total de 36 caixes fixes, hem revisat documents i justificants corresponents a cinc 
caixes fixes. De la revisió efectuada destaca el següent: 

a) En les comissions de serveis a l'estranger, la Universitat, fins a finals de 
l'exercici de 1999, ha vingut pagant en concepte de "D'altres despeses" un import 
de 9.403 pessetes per dia; circumstància que no està prevista en la legislació 
vigent que regula el pagament d'aquests serveis. Aquest import es paga d'acord 
amb una resolució del rector de primer de març de 1997; fins que la Generalitat 
el regule de manera expressa. 

b) En algun cas, la documentació que s'adjunta per justificar la despesa realitzada, 
no és suficient. Així, en un determinat supòsit només s'adjunta una fotocòpia de 
la transferència realitzada, ja que -segons diuen- "no hay posibilidad de que nos 
hagan justificante". 

c) S'han detectat dues liquidacions de "caixa fixa" que incorporen despeses de 
l'exercici anterior i que, per resolució del rector, s'incorporen al pressupost de 
l'exercici corrent. L'import d'aquestes despeses, que són imputades de forma 
incorrecta, és difícil d'estimar, atés l'elevat nombre de caixes fixes existents i 
l'elevat nombre de liquidacions que caldria revisar. 

d) L'existència d'un pagament per import de 973 milers de pessetes corresponent a 
la matriculació d'un vehicle de la marca BMW 320d, que fou adquirit en 
l'exercici anterior. Quant a això, cal assenyalar: 

- Que la compra del dit vehicle és conseqüència del contracte 
d'investigació subscrit entre la Universitat i GIE PSA PEUGEOT-
CITROEN, amb la finalitat d'investigar sobre el motor "Systeme 
inyection DIVP44". 

 El vehicle s'adquireix pel procediment negociat sense publicitat, basant-
se en un escrit del Departament de Màquines i Motors Tèrmics, en el 
qual es diu que, en el moment de l'adquisició, "l'únic vehicle que reuneix 
les característiques tècniques és el BMW 320d, que està tenint un gran 
èxit comercial; raó per la qual els terminis de lliurament usuals són 
aproximadament de sis mesos. Adquirir el dit vehicle amb aqueix 
termini, podria fer que en el moment de disposar del vehicle la 
tecnologia ja estigués en part obsoleta, perquè podria haver eixit un 
altre vehicle amb millors característiques" . Es sol·licita l'excepció de la 
licitació a favor d'una empresa, perquè és l'única que pot subministrar el 
vehicle complint els terminis estipulats. 

 Tanmateix, una vegada acabat l'estudi i com que el vehicle estava en 
condicions de ser usat, decideixen destinar-lo a cobrir, en principi, les 
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necessitats de desplaçament del personal del Departament de Màquines i 
Motors Tèrmics. En relació a aquesta qüestió, cal advertir que no hi ha 
constatació de l'aprovació per part de l'òrgan competent, és a dir el rector, 
del canvi de finalitat d'un bé inventariat, ni de la reglamentació de l'ús del 
vehicle. 

- Que no fou possible, en el moment elegit, efectuar la verificació física 
del vehicle, perquè estaven utilitzant-lo en una comissió de servei. 

També s'han revisat els denominats avançaments de fons per a justificar corresponents a 
nou habilitats, d'un total de tres-cents. En la revisió ha destacat el següent: 

a) La imputació temporal de la despesa no sempre ha sigut l'escaient: s'hi han 
trobat liquidacions que incorporen despeses de l'exercici anterior i que, per 
resolució del rector, s'incorporen al pressupost de l'exercici següent. L'import 
d'aquestes despeses, imputades de forma incorrecta, és difícil d'estimar, atés 
l'elevat nombre d'habilitats i liquidacions que caldria revisar. 

b) En una liquidació en què es paguen els serveis d'un artista, no han aplicat la 
preceptiva retenció per IRPF. 

c) En la mostra revisada no es compleix, de forma bastant habitual, el que 
s'estableix en les normes d'execució del pressupost, en les quals es diu que les 
despeses han de ser justificades en el termini de tres mesos des de la seua 
realització. 

d) S'ha detectat un pagament per import de 3.937 milers de pessetes, relacionat amb 
un conveni de la Universitat amb la Fundación Primera Dama de Bolívia, 
denominat "Atenció a l'adolescent infractor", sense que ens n'hagen facilitat cap 
documentació: còpia de les factures que justifiquen la despesa, l'informe del 
projecte i l'aprovació -si és el cas- per part de la Generalitat Valenciana; tal i 
com assenyala el conveni. A més a més, aquest import supera el límit de 2 
milions de pessetes establit en les normes d'execució del pressupost per a aquest 
tipus de pagaments. 

3.2.3 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", ascendí a 1.065 milions de 
pessetes. S'hi han reconegut obligacions per import de 1.055 milions de pessetes; cosa 
que dóna un grau d'execució del 99,1%. Els pagaments líquids han ascendit a 1.013 
milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 96,0%. 

Les despeses més significatives imputades a aquest capítol, que pugen a 1.010 milions 
de pessetes, corresponen a les dues emissions d'obligacions en curs. 
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3.2.4 Transferències corrents 

Igual com en l'exercici anterior, el capítol IV, "Transferències corrents", és poc 
significatiu en relació al total de l'estat de despeses. En aquest sentit, la previsió 
definitiva del capítol va ser de 462 milions de pessetes; s'hi van reconéixer obligacions 
per import de 422 milions de pessetes, que mostren un grau d'execució del 91,3%. Els 
pagaments líquids han ascendit a 419 milions de pessetes, que donen un grau de 
compliment del 99,3%. 

3.2.5 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el capítol més rellevant de l'estat de despeses. La 
previsió definitiva del capítol ascendí a 20.983 milions de pessetes; s'hi han reconegut 
obligacions per import de 12.066 milions de pessetes, que constitueixen el 43,0% del 
total d'obligacions reconegudes en l'estat de despeses. Aquest import de reconeixement 
d'obligacions denota un grau d'execució del 57,5%. Els pagaments líquids han ascendit 
a 10.270 milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 85,1%. 

En el quadre següent es mostren, en milions de pessetes, les obligacions reconegudes 
durant 1999 per la Universitat, d'acord amb les dues principals agrupacions de despesa. 

 

Immobilitzat material 8.121 

Despeses d'investigació 3.945 

TOTAL 12.066 

Quadre 10 

 

El 30 de març de 1995, la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de 
València signaren un "Acord per a desenvolupar el Pla d'Inversions en el període 1995-
2001". En aquest acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar 
inversions per un valor màxim de 16.500 milions de pessetes, al llarg del citat període 
de set anys. 

El 18 de juliol de 1997, la Universitat i la Generalitat Valenciana subscrigueren un 
conveni de col·laboració per a finançar les inversions compreses en l'acord citat 
anteriorment. En aquest conveni, la Generalitat Valenciana autoritzà la Universitat per a 
fer una emissió d'obligacions i per a concertar amb el Banc Europeu d'Inversions una 
línia de préstecs, així com a efectuar diversos contractes complementaris. La Generalitat 
Valenciana s'hi obligava de manera incondicional a transferir a la Universitat les 
quantitats necessàries per a fer front a les obligacions derivades de l'operació. El 1998 
s'ha realitzat una segona emissió d'obligacions, prevista en l'acord de col·laboració 
signat el 18 de juliol de 1997 entre la Generalitat Valenciana i la Universitat sobre el 
règim de disposició de fons procedents del fiançament, així com en el contracte de 
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manament d'emissió d'obligacions formalitzat en la mateixa data i actualitzat el 2 de 
març de 1998. 

En data 23 de març de 1999, el Govern Valencià aprova noves inversions per a les 
universitats públiques i es signa un nou conveni de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana i la Universitat. 

En l'acord de 23 de març, mentre que tal i com el conveni reconeix, el procés de 
negociació per a posar en marxa del II Pla de Finançament d'Infraestructures de les 
Universitats, solament considera l'aprovació de les inversions que s'han de realitzar en 
l'exercici de 1999, per un import màxim de 4.500 milions de pessetes, i per a les 
següents noves inversions. 

 

II PLA D'INVERSIONS  

Projectes Import (milions ptes.) 

Condicionament i seguretat del complex politècnic 1975 3.507 

Edificis i serveis en fase V 643 

Edificis a Gandia i Alcoi 350 

Total inversions 1999 4.500 

Quadre 11 

 

En conseqüència, coexisteixen en la Universitat dos plans d'inversions. En els quadres 
12 i 13 es mostra la situació d'aquests dos plans, en milions de pessetes. 

a) Primer Pla d'Inversions 

 

Anualitat  Autoritzacions per a disposar de fons Total 

1995 1996 1997 1998 1999 Inversió 1995 1996 1997 1998 1999 2000 autoritzat 

1.928 -    1.928 722 1.206 -    1.928 

 

 

 

7.421  

4.989 

 

 

5.757 

 

 

 

3.572 

4.545 

4.269 

2.185 

2.764 

- 

- 

2.342 

- 

2.203 

2.655 

 

1.614 

1.546 

 

 

639 

2.042 

 

 

 

722 

4.545 

4.269 

2.185 

2.764 

1.928 7.421 4.989 5.757 3.572 15.691 722 3.548 4.858 3.160 2.681 722 15.691 

Quadre 12 

 

Com podem comprovar en el quadre anterior, i pel que fa al I Pla d'Inversions, la 
Universitat ha justificat, durant l'exercici de 1999, un import de 2.764 milions de 
pessetes; d'aquest import, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i 
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Investigació de la Generalitat Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit, a 31 de 
desembre de 1999, per un total de 2.042 milions de pessetes, i 722 milions de pessetes 
per a l'exercici del 2000. 

b) Segon Pla d'Inversions 

 
 

Anualitat 
 Autoritzacions per a disposar 

de fons 
 

Total 

1999 Inversions 1999 2000 Autoritzacions 

4.500 1.706 1.346 360 1.706 

Quadre 13 

 

Quant al II Pla d'Inversions, la Universitat, durant l'exercici de 1999, ha justificat un 
import de 1.706 milions de pessetes; d'aquest import, la Direcció General 
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat Valenciana ha autoritzat 
disposicions de crèdit, a 31 de desembre de 1999, per un total de 1.346 milions de 
pessetes, i 360 milions de pessetes per a l'exercici de 2000. 

Finalment assenyalarem que, en l'informe d'auditoria corresponent als comptes de 1999 
de la IGGV, s'indica que han detectat certificacions d'obra per import de 142 milions de 
pessetes corresponents a obres executades en 1999 que no figuren en la comptabilitat; 
això significa que el resultat pressupostari està sobrevalorat en aqueixa quantitat. 

3.2.6 Transferències de capital 

Igual que en l'exercici anterior, el capítol VII, "Transferències de capital", és molt poc 
significatiu, en relació al total de l'estat de despeses. En aquest sentit, la previsió 
definitiva del capítol ascendí a 26 milions de pessetes; s'hi han reconegut obligacions 
pel mateix import, la qual cosa indica un grau d'execució del 100,0%. Els pagaments 
líquids han ascendit a 17 milions de pessetes, que donen un grau de compliment o 
realització del 65,4%. 

3.3 Execució de l'estat d'ingressos 

En el quadre següent es mostra l'execució del pressupost d'ingressos, per capítols i en 
milions de pessetes. La previsió definitiva del pressupost d'ingressos va ser de 29.329 
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 30.727 milions de pessetes, totes dues 
quantitats sense considerar el romanent de tresoreria. El grau d'execució del pressupost 
d'ingressos han sigut del 104,8% i el de compliment, del 79,6%. 
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Ingressos 
Pressup. 
definitiu 

Drets 
recon. 

Ingressos 
líquids  

Drets 
pent. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Taxes i d'altres ingressos 6.330 6.732 5.981 751 106,4% 88,8% 

Transferències corrents 14.715 15.397 15.074 323 104,6% 97,9% 

Ingressos patrimonials  149 193 169 24 129,5% 87,6% 

Alienació invers. reals  - - - - - - 

Transferències de capital 2.235 2.180 1.845 335 97,5% 84,6% 

Passius financers 5.900 6.225 1.400 4.825 105,5% 22,5% 

Exercici corrent 29.329 30.727 24.469 6.258 104,8% 79,6% 

Romanent de tresoreria 7.866      

TOTAL 37.195      

Quadre 14 

 

3.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

Els drets liquidats en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleven a 6.732 milions 
de pessetes i constitueixen el 21,9% dels drets reconeguts en l'estat d'ingressos. El grau 
d'execució d'aquest capítol ha sigut del 106,4% i el de compliment, del 88,8%. 

L'article 30, "Preus públics", s'emporta el 97,8% dels drets liquidats en aquest capítol i 
un 97,5% de la seua recaptació total. 

En el quadre següent es mostra el detall dels drets reconeguts en cada un dels articles 
que integren el capítol III d'ingressos (en milions de pessetes). 

 

Article 1998 1999 Var. 99/98 

30 Preus públics 

301 Lliurament de béns 

302 Matrícules 

303 Prestació de serveis  

5.221 

165 

3.476 

1.580 

6.583 

174 

4.363 

2.046 

26,1% 

5,5% 

25,5% 

29,5% 

39 D'altres ingressos  177 149 (15,8%) 

TOTAL 5.398 6.732 24,7% 

Quadre 15 

 

En el quadre següent es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts 
en aquest capítol. 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1999 

- 95 - 

 

Drets reconeguts 1997 1998 1999 % 99 s/total  

Prestació de serveis  1.595 1.580 2.046 30,4% 

Matrícules. Preus acadèmics 2.474 2.837 2.783 41,3% 

Matrícules. Compensació per beques 740 639 1.580 23,5% 

D'altres ingressos propis  193 342 323 4,8% 

TOTAL 5.002 5.398 6.732 100,0% 

Quadre 16 

 

a) Prestació de serveis 

El concepte "Prestació de serveis" representa el 30,4% dels drets reconeguts del capítol i 
el 6,7% del total de drets reconeguts de l'estat d'ingressos de 1999. En aquesta partida 
s'imputen els ingressos procedents de contractes d'investigació, que analitzem amb més 
detall en l'àrea dedicada a aquest tipus de contractes. 

b) Preus acadèmics 

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics constitueixen una de les fonts 
d'ingressos més importants de la Universitat. Durant 1999, l'import dels drets reconeguts 
per aquest concepte ha sigut de 2.783 milions de pessetes; això significa una disminució 
de l'1,9%, respecte a l'exercici anterior. 

En el quadre 17 es mostra l'evolució real dels alumnes matriculats en la Universitat, una 
vegada depurats els censos; és a dir, que les xifres d'alumnes matriculats des del curs 
1996/1997 al 1998/1999 són ja definitives, o no sofriran cap variació. En aquest sentit, 
la xifra de l'exercici de 1999/2000 no és definitiva, per tal com encara s'hi poden donar 
les incidències esmentades anteriorment. 

 

 Alumnes Variació 

Curs 96/97 

Curs 97/98 

Curs 98/99 

Curs 99/00 

31.959 

34.677 

34.934 

35.477 

- 

8,5% 

0,7% 

1,6% 

Quadre 17 

 

La Universitat comptabilitza correctament en el pressupost els drets liquidats en 
l'exercici en concepte de preus públics, excloent-ne aquells que vencen en l'exercici 
següent, perquè se n'ha sol·licitat un ajornament. 
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En la comptabilitat patrimonial, la Universitat registra, en el compte 7410, "Matrícules", 
al començament de l'exercici, la periodificació corresponent a l'exercici anterior, 
mitjançant un abonament en el dit compte. A continuació, i a mesura que van 
ingressant-los, s'abonen tots els cobraments per aquest concepte. Al final de l'exercici es 
carrega en aquest compte la part dels ingressos no meritats, conformement al càlcul 
efectuat de periodificació dels preus acadèmics del curs 1999/2000, amb abonament a 
"Cobraments anticipats".  

c) Compensació per beques 

Els drets reconeguts per aquest concepte es xifren en 1.580 milions de pessetes i 
constitueixen el 23,5% del total de drets del capítol. 

Aquests ingressos, els registren en el moment de rebre els fons. En aquest sentit, en el 
quadre 18 es mostra la composició dels drets reconeguts en l'exercici de 1999 per 
compensació de beques rebudes de l'Administració central. 

 

Compensació beques Milions ptes. 

Liquidació curs 96/97 

Curs 97/98 

Curs 98/99 

246 

280 

967 

TOTAL 1.493 

Quadre 18 

 

A més a més, durant aquest exercici la Universitat ha rebut l'import de 87 milions de 
pessetes de la Generalitat Valenciana, també pel concepte de compensació de beques. 

d) D'altres ingressos propis 

El detall dels drets reconeguts com a "D'altres ingressos propis", i la seua evolució 
interanual, és el següent; expressat en milions de pessetes: 

 

Decripció 1996 1997 1998 1999 

Publicacions 92 133 165 174 

D'altres 53 60 177 149 

TOTAL 145 193 342 323 

Quadre 19 
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3.3.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es xifren en 15.397 
milions de pessetes. El grau d'execució ha sigut del 104,6%. La recaptació líquida del 
capítol és de 15.074 milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 97,9%. 

En el quadre 20 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts per 
transferències corrents en els exercicis de 1997 a 1999. 

 
  

1997 
 

1998 
 

1999 
Variació 

99/98 

De comunitats autònomes 11.723 99,4% 12.485 98,8% 14.972 97,2% 19,9% 

De l'Admó. central 57 0,5% 68 0,5% 266 1,7% 291,2% 

D'altres 16 0,1% 80 0,7% 159 1,1% 98,8% 

TOTALES 11.796 100% 12.633 100% 15.397 100,0% 21,9% 

Quadre 20 

 

Les transferències de la comunitat autònoma han experimentat un creixement en aquest 
últim exercici pressupostari, puix que han passat de 12.485 milions de pessetes en 1998, 
a 14.972 milions de pessetes en 1999; és a dir un augment del 19,9%. 

La subvenció anual inicialment fixada per a l'exercici de 1999 en la llei 11/1998, de 29 
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1999, 
ascendia a 11.482 milions de pessetes. En aplicació del Programa Plurianual per al 
Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià, el Consell de la Generalitat 
Valenciana aprovà ampliacions del dit import inicial, fins a una subvenció definitiva de 
13.824 milions de pessetes. 

En el quadre següent es presenta 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. 
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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 

 

2.173 

2.268 

2.665 

3.554 

 

19,6% 

20,5% 

24,1% 

32,1% 

 

2.665 

2.665 

2.665 

2.920 

 

23,4% 

23,4% 

23,4% 

25,6% 

 

2.871 

2.870 

2.870 

5.001 

 

20,8% 

20,8% 

20,8% 

36,1% 

Total exercici corrent 10.660 96,3%  10.915 95,8% 13.612 98,5% 

Exercici següent: 

1r. trimestre 

 

407 

 

3,7% 

 

482 

 

4,2% 

 

- 

 

- 

Total exercici següent 407 3,7% 482 4,2% - - 

TOTAL 11.067 100,0% 11.397 100,0% 13.612 98,5% 

Quadre 21 

 

Com podem comprovar, la Universitat no ha rebut la totalitat de la subvenció corrent 
aprovada per a l'exercici de 1999; concretament, a 31 de desembre en quedaven 
pendents de cobrament 212 milions de pessetes (que a la data de realització del nostre 
treball encara no havien sigut ingressats). 

Addicionalment, durant 1999 la Universitat ha registrat com a drets reconeguts, en el 
concepte 443, "Transferències corrents de comunitats autònomes", un import de 1.010 
milions de pessetes corresponents a interessos derivats del sistema de finançament del 
Pla d'Inversions. 

3.3.3 Ingressos patrimonials 

La previsió definitiva ha ascendit a 149 milions de pessetes i els drets reconeguts en 
aquest capítol, a 193 milions de pessetes, que donen un grau d'execució del 129,5%. Els 
ingressos líquids pugen a 169 milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 
87,6%. 

L'article més important és el 50, "Interessos", amb uns drets reconeguts de 141 milions 
de pessetes. D'altra banda, els drets reconeguts en concepte de "D'altres rendes" han 
ascendit a 52 milions de pessetes, que corresponen a rendes d'immobles i als cànons 
dels distints serveis instal·lats en la Universitat. 

Quant al treball de revisió realitzat en aquesta àrea, cal manifestar que no hem pogut 
comprovar, en la totalitat de la mostra elegida, si els interessos corresponen a l'exercici 
de 1999, perquè la Universitat no disposa de les liquidacions realitzades per les entitats 
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financeres; aquella al·lega que les dites entitats no solen trametre-li-les. Tampoc no hem 
pogut calcular la raonabilitat dels interessos abonats. 

3.3.4 Transferències de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", ascendí a 2.235 
milions de pessetes i els drets reconeguts, a 2.180 milions de pessetes; això significa un 
grau d'execució del 97,5%. El grau de compliment ha sigut del 84,6%. 

En el quadre següent es mostra el detall dels drets reconeguts d'aquest capítol en els tres 
últims exercicis, expressat en milions de pessetes. 

 
 

Descripció 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
Variació 

99/98 

De la Generalitat Valenciana 

De l'Administració central 

D'altres 

875 

439 

2.772 

1.606 

669 

683 

921 

826 

433 

(42,7%) 

23,5% 

(36,6%) 

TOTAL 4.086 2.958 2.180 (26,3%) 

Quadre 22 

 

En l'article 74 es registren els drets reconeguts en concepte de transferències rebudes de 
la comunitat autònoma, que en l'exercici ascendiren a 921 milions de pessetes. Com a 
concepte més significatiu d'aquest article, figura el 743, "Transferències de capital de 
comunitats autònomes", en el qual es van reconéixer drets per import de 918 milions de 
pessetes i on es recullen fonamentalment els ingressos per FEDER, per convenis i per 
inversions en infraestructura científica. 

En l'article 70 es registren els drets reconeguts en concepte de transferències rebudes de 
l'Administració de l'Estat, per un import de 826 milions de pessetes, dels quals 
corresponen 339 milions de pessetes a convenis amb el MEC i el CICYT. 

Sota l'epígraf "D'altres", apareixen transferències de capital procedents d'altres ens 
públics, d'empreses públiques i privades, i els procedents de l'exterior. 

3.3.5 Passius financers 

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", s'eleva a 5.900 milions de 
pessetes; s'hi han reconegut drets per import de 6.225 milions de pessetes, que donen un 
grau d'execució del 105,5%. De l'import de drets reconeguts, se n'han ingressats 1.400 
milions de pessetes, que donen un grau de compliment del 22,5%. 

Els drets reconeguts en aquest capítol, 6.225 milions de pessetes, corresponen a dues 
operacions amb el Banc Europeu d'Inversions: una de 4.825 milions de pessetes i una 
altra de 1.400 milions de pessetes. 
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Quant a la primera operació amb el dit Banc, per import de 4.825 milions de pessetes, 
podem assenyalar el següent: 

- Que durant la realització de la fiscalització, aquesta Sindicatura de Comptes no 
ha tingut accés a la documentació definitiva d'aquest préstec; de manera que les 
característiques analitzades se'n refereixen a la documentació provisional 
facilitada. 

- Que, no obstant això, els drets relatius al préstec citat han sigut reconeguts en 
l'exercici de 1999; quan hi ha constatació que el préstec no ha sigut subscrit 
abans del 19 de juny de 2000, data en què la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris i Investigació tramet el contracte al rector, perquè aquest el signe. 
En conseqüència, al resultat pressupostari de l'exercici de 1999 s'han imputat, en 
excés, 4.825 milions de pessetes, per haver reconegut anticipadament els drets 
que corresponen a un préstec subscrit en l'exercici següent. 

La segona operació amb el Banc Europeu d'Inversions, per import de 1.400 milions de 
pessetes, correspon al contracte de finançament signat el 22 d'octubre de 1997, del qual 
podem destacar les característiques següents: 

* Import de la sol·licitud ..................................... 1.400 milions de pessetes 

* Data de desemborsament proposada ................ 22 de novembre de 1999 

* Règim dels tipus d'interés ................................ Revisable 

* Tipus d'interés .................................................. 4,91% 

* Data de pagament ............................................. 15 de juny de cada any 

* Data del primer reemborsament de principal ... 15 de juny de 2005 

* Data de l'últim reemborsament de principal ..... 15 de juny de 2019 

3.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 23 es mostren, en milions de pessetes, els saldos de drets i d'obligacions 
pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1998; així com els cobraments, 
pagaments i les variacions produï des o els ajusts efectuats durant 1999, i els saldos 
pendents a 31 de desembre de 1999. 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 1999 

de 1998 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

2.729 (146) 2.583 1.989 594 

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 1998 

de 1998 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.483 (1) 1.482 1.473 9 

Quadre 23 

 

A 31 de desembre de 1998 figuraven, com a drets reconeguts pendents de cobrament 
d'exercicis tancats, 2.729 milions de pessetes, dels quals s'han anul·lat 146 milions de 
pessetes i se n'han cobrats 1.989 milions de pessetes. 

A 31 de desembre de 1998 figuraven, com a obligacions pendents de pagament 
d'exercicis tancats, 1.483 milions de pessetes. Les obligacions anul·lades ascendiren a 1 
milió de pessetes i les pagades, a 1.473 milions de pessetes. 

3.5 Resultat pressupostari acumulat 

Tal i com s'aprecia en el quadre 24, el superàvit pressupostari de l'exercici, sense ajusts, 
a 31 de desembre de 1999, ha ascendit a 2.644 milions de pessetes, i el superàvit 
acumulat en la mateixa data, a 10.365 milions de pessetes. 

 

Concepte Import 

Drets reconeguts de l'exercici 30.727 

Obligacions reconegudes de l'exercici 28.083 

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST 99 (SENSE AJUSTS) 2.644 

Ajusts d'exercicis tancats:  

 Anul·lació de drets (146) 

 Anul·lació d'obligacions 1 

SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI 2.499 

Superàvit acumulat a 31-12-98 7.866 

SUPERÀVIT ACUMULAT A 31-12-99 10.365 

Quadre 24 
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Això no obstant, cal tenir en compte que -tal com hem comentat en l'apartat 3.3.5 
d'aquest informe- el resultat pressupostari està sobrevalorat en 4.825 milions de 
pessetes, a causa de la inadequada comptabilitat de determinats drets reconeguts en el 
capítol IX. 

Així mateix, s'ha de considerar que -segons l'informe d'auditoria de la IGGV- s'han 
detectat certificacions d'obra, per import de 142 milions de pessetes que no figuren 
comptabilitzades; això significa que el resultat pressupostari està sobrevalorat en 
aqueixa quantitat. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En el quadre següent es mostra -d'acord amb la informació que ens han facilitat i que ha 
servit de base per a la fiscalització dels capítols II i VI del pressupost de despeses de 
1999- el detall dels expedients de contractació tramitats durant l'exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació, amb indicació de la cobertura de la 
revisió efectuada. 

 

Tipus de contractes i Total Revisats  

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

Obres  Concurs  280 13,8% 6 27,3% - - - - 

 Proced. negociat 1.743 86,2% 16 72,7% 1.356 77,8% 6 37,5% 

 Total 2.023 100,0%  22 100,0%  1.356 67,0%  6 27,3%  

Subminis. Concurs  610 62,2% 55 71,4% 75 12,3% 1 1,8% 

 Proced. negociat 371 37,8% 22 28,6% 158 42,6% 3 13,6% 

 Total 981 100,0%  77 100,0%  233 23,8%  4 5,2%  

Serveis  Concurs  356 89,2% 2 28,6% 340 95,5% 1 50,0% 

 Proced. negociat 43 10,8% 5 71,4% 10 23,3% 1 20,0% 

 Total 399 100,0%  7 100,0%  350 87,7%  2 28,6%  

 TOTALS 3.403 100,0%  106 100,0%  1.939 57,0%  12 11,3%  

Quadre 25 

 

En l'exercici de 1999 s'han tramitat un total de 22 expedients de contractació d'obres, 77 
de subministraments i 7 de serveis. Aquests expedients impliquen uns imports totals de 
2.023 milions de pessetes en obres, 981 milions de pessetes en subministraments i 399 
milions de pessetes en serveis. 

En la revisió dels documents comptables relatius als expedients de contractació, hem 
observat: 

a) En els documents comptables de reconeixement de l'obligació, mai no consta la 
data de naixement de l'obligació de pagament (DNO). 

b) En els documents que justifiquen la realització de la despesa, fonamentalment en 
les factures, no consta cap segell de registre d'entrada. 

c) En general, no hi ha evidència que s'hagen revisat les operacions matemàtiques 
dels documents que suporten la despesa. 

d) En el pagament de quatre de les cinc certificacions d'obra de l'execució del 
contracte 14/99/O, es redituen interessos de demora. 
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4.1 Contractes d'obra 

Dels vint-i-dos expedients tramitats, que pugen a 2.023 milions de pessetes, n'hem 
revisat sis contractes per un import de 1.356 milions de pessetes; cosa que equival al 
67,0% de l'import adjudicat. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents, en milions de pessetes: 

 
Número 

expedient 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

14/99 Execució jardí central Campus Vera 623 

17/99 Modificació edifici I1, I2 147 

25/99 Reforma cafeteria Àgora 122 

26/99 Reforma nau pesada D4 Dep. màqs. i motors tèrmics 222 

30/99 Modificat i ampl. fàbrica Ferrándiz d'Alcoi 117 

32/99 Reforma jardí central Campus Vera 125 

  1.356 

Quadre 26 

 

La revisió 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 
farem tot seguit. 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies: projectes, 
actes de comprovació de replantejament, plecs de clàusules administratives i informe 
jurídic i fiscal. 

Això no obstant, i pel que fa al compliment del requisit de fiscalització per part de la 
Intervenció, cal manifestar que (en contra del que es disposa en els articles 56 de la Llei 
de Reforma Universitària i 200 i 201 dels Estatuts de la Universitat) no es constata 
l'existència d'interventor en la Universitat, ja que la funció de control intern, la 
simultanieja la Vicegerència -per mitjà d'unitats dependents- amb la gestió d'expedients 
contractuals. 

4.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

D'acord amb el que es preveu en els articles 48 i 197 dels Estatuts de la Universitat 
Politècnica de València, el rector actua com a òrgan de contractació en tots els 
expedients. 
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4.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista 

Tots els expedients examinats han sigut adjudicats per procediment negociat sense 
publicitat. Quant a això, podem assenyalar que, a partir de l'examen de la documentació 
que integra els expedients, no es pot fer cap observació sobre la utilització d'aquest 
procediment. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes estan formalitzats en document administratiu. Tots estan subscrits pel 
rector i s'ajusten, en el seu contingut, al que es disposa en l'article 55 de la Llei de 
Contractes. 

No s'observen deficiències en la documentació aportada pels contractistes. En tots els 
expedients consta que han aportat la fiança definitiva. 

4.1.5 Execució del contracte: certificacions  

En la documentació relativa a l'execució del contracte no s'observen mancances. 

4.1.6 Modificacions dels contractes 

No s'observen en els expedients incidències destacables. Solament cal ressenyar que en 
el 14/99/O es produeix una subrogació del contractista, aparentment a causa d'un canvi 
de raó social: el contractista passa a ser Dragados Construcción en comptes de Grupo 
Dragados. 

En els expedients que en modifiquen uns altres, s'esmenta que s'ha donat audiència al 
contractista i que s'ha alçat una acta de preus contradictoris; però entre les actuacions no 
es troben aqueixos documents. 

4.1.7 Recepció de les obres 

No hi ha documentació relativa a la recepció de les obres, potser a causa del moment en 
què s'han tramitat els expedients. 

4.2 Contractes de subministraments 

S'han tramitat setanta-set expedients de subministraments, per un import de 981 milions 
de pessetes; en corresponen 610 milions de pessetes a expedients adjudicats per concurs 
i la resta, pel procediment negociat. 

Hem examinat quatre expedients, que indiquem a continuació, per un import de 233 
milions de pessetes, que equivalen al 23,8% del pressupost adjudicat. 
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Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicació 

3/99 Adquisició sistema control de presència 54 

17/99 2 servidores Unix 75 

21/99 Terminals control de presència 45 

45/99 Sistema de senyalització i gestió aparcament 59 

  233 

Quadre 27 

 

La revisió 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 
farem a continuació. 

4.2.1 Actuacions administratives prèvies 

Tots els expedients examinats contenen correctament les actuacions administratives 
prèvies. 

4.2.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació competent és el rector, per les mateixes raons que hem apuntat 
en relació als contractes d'obra. 

Hem comprovat que el rector aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i 
el formalitza. 

4.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

En els expedients 3/99/S, 21/99/S i 45/99/S, la forma d'adjudicació és el procediment 
negociat sense publicitat; mentre que el 17/99/S s'adjudica per mitjà de concurs obert. 

Les causes al·legades per a justificar l'adopció del procediment negociat sense 
publicitat, es corresponen amb el supòsit previst en l'article 183.c) de la Llei de 
Contractes en els dos primers casos; mentre que en l'expedient 45/99/S fa la impressió 
que s'hi ha recorregut a l'apartat d) del mateix article, el qual es refereix a una imperiosa 
urgència, ja que el rector (en tots dos casos, el 29 de juliol de 1999) en declara la 
tramitació urgent i ordena l'inici del procediment negociat sense publicitat. En els altres 
dos expedients, el rector autoritza l'exempció de la licitació en favor de l'únic licitador al 
qual s'han demanat ofertes, i que després n'esdevé el contractista. En aquests expedients, 
l'objecte dels quals és l'adquisició d'un sistema de control de presència (3/99/S) i 
l'adquisició de terminals per al sistema de control de presència (21/99/S), es troben les 
corresponents especificacions tècniques, subscrites per la directora del Centre de 
Processament de Dades, la qual, al seu torn, certifica en tots dos casos que l'empresa 
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adjudicatària és l'única que pot presentar un pressupost global. En supòsits com el que 
estem considerant, i a causa -entre altres raons- de la seua quantia, resultaria molt 
convenient que l'informe sobre l'especificitat tècnica, l'emetés una unitat no adscrita a la 
Universitat. En qualsevol cas, per a una major garantia, el procediment hauria de ser 
tramitat amb publicitat. 

L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de 
contractació. Aquesta té una composició idèntica per a tots els procediments, fixada en 
el plec, i es constitueix conformement amb aquest. Cal destacar, d'altra banda, que els 
plecs de clàusules administratives habiliten la mesa de contractació per a negociar 
determinats aspectes; la qual cosa no consta que s'haja fet en cap de cas. 

L'expedient 17/99/S, l'han adjudicat per concurs obert. L'adjudicació ve precedida d'un 
informe tècnic i de la proposta de la mesa de contractació, composta i constituï da de 
forma correcta. 

En el plec s'estableixen criteris de valoració degudament ponderats, conformement a un 
qüestionari que és prèviament omplit pel servei interessat en la contractació, tot 
assenyalant-hi per al preu un valor del 15%. 

Quant als requisits legals de publicitat, s'hi han complit els tràmits establits en la llei de 
contractes. 

4.2.4 Formalització dels contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament signat pel 
rector i per un apoderat del contractista, amb poder suficient. 

En tots els casos consta que s'hi ha dipositat la fiança definitiva. 

4.2.5 Execució dels contractes 

Tret de l'expedient 45/99/S, en tots els altres es troben els certificats d'execució que hi 
donen la conformitat. 

4.3 Contractes de serveis 

Durant l'exercici s'han tramitat set expedients de contractació de serveis, per un import 
de 399 milions de pessetes; en corresponen 356 milions de pessetes a expedients 
adjudicats per concurs i la resta, pel procediment negociat. 

Els dos expedients examinats, que detallem a continuació, ascendiren a 350 milions de 
pessetes i representen el 87,7% del total adjudicat. 
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Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicat 

2/99 Servei de vigilància integrada 340 

8/99 Estudi viabilitat implantació títols propis  10 

  350 

Quadre 28 

 

La revisió 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 a continuació. 

4.3.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients contenen les actuacions administratives prèvies; amb l'excepció de 
l'informe del servei, que solament consta en l'expedient 2/99. 

4.3.2 Òrgan de contractació 

El rector exerceix aquesta atribució i aprova l'expedient de contractació, adjudica el 
contracte i el formalitza. 

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

L'expedient 2/99/C ha sigut adjudicat per mitjà de concurs obert i l'expedient 8/99/C, 
pel procediment negociat sense publicitat. Els plecs de condicions administratives 
s'ajusten als models-tipus prèviament establits per la Universitat. Així mateix, existeix 
un plec de prescripcions tècniques, elaborat pel servei corresponent. 

En l'expedient adjudicat per concurs obert, es compleixen els requisits legals de 
publicitat. 

Els criteris d'adjudicació pels quals es regeix aquest concurs, s'estableixen a partir d'un 
qüestionari que ompli el servei interessat. Al factor preu s'assigna el 50% del valor total. 

L'òrgan de contractació efectua l'adjudicació conformement a la proposta de la mesa de 
contractació, que al seu torn compta amb un informe tècnic. La composició i constitució 
de la mesa són correctes i conformes al que es preveu en el plec. 

L'expedient adjudicat pel procediment negociat sense publicitat, es fonamenta en el 
supòsit previst en l'article 211.b) de la Llei de Contractes, referit als casos en què 
solament es pot encomanar l'objecte del contracte a un únic empresari. Quant a això, el 
rector autoritza, el 14 de juny de 1999, l'excepció de la licitació a favor de l'Institut 
Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), basant-se en un acord existent amb la 



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1999 

- 109 - 

Conselleria d'Economia i Hisenda. Cal destacar que aquesta entitat és una societat 
anònima creada pel decret del Consell 195/1989 (DOGV 19-01-90). Si bé és cert que en 
un principi n'era l'accionista únic la Generalitat Valenciana (la qual cosa tampoc no 
impediria el que anem a dir), el capital social fou ampliat el 26 de juny de 1998, tal i 
com consta en l'expedient examinat, i passaren a ser-ne accionistes algunes entitats 
privades. Estimem que no pot haver tracte de favor per a cap societat anònima -com ha 
ocorregut en aquest cas-, ni tan sols encara que aquesta compte amb capital públic. Per 
això, l'IVIE, adjudicatari del contracte, ho hauria d'haver sigut com a conseqüència d'un 
procediment dut a terme amb publicitat i concurrència, ja que no sembla que l'objecte 
del contracte (la realització d'un estudi tècnic de contingut econòmic) no pogués ser 
encomanat més que a aquest "empresari" (terme que empra l'article 211.b) de la LCAP i 
que estimem aplicable a la mercantil a què ens referim i a uns altres possibles 
contractistes). 

El plec de clàusules administratives inclou aspectes que poden ser negociats per la mesa 
de contractació; però no veiem que hom haja portat a efecte cap negociació. 

4.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en document administratiu 

En l'expedient 8/99/C no hi ha fiances dipositades, perquè la resolució del rector de 14 
de juliol de 1999 eximeix l'IVIE de presentar-les; cosa que cal entendre també com a 
irregular. 

4.3.5 Execució dels contractes 

En cap dels expedients no es troba documentació relativa a l'execució i recepció dels 
serveis. 
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5. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

5.1 Introducció i 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 per 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 concursos 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, d'acord amb 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 convenis i contractes d'investigació i serveis estan regulats en els articles 202 a 220 
dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 145/1985, de 20 de setembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

La Junta de Govern de 9 d'abril de 1992, a proposta del Consell d'Investigació de la 
Universitat Politècnica de València, aprovà una normativa sobre la gestió administrativa 
dels contractes i les prestacions de serveis. 

5.2 Revisió d'expedients 

Del total d'expedients que hi havia vigents durant l'exercici de 1999, n'hem revisats set, 
per un import de 593 milions de pessetes; cosa que representa un 13,8% del total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 

- 19990289, sistema integral de manteniment per a material de tracció dièsel de 
ferrocarril, per import de 115 milions de pessetes. 

- 19990127, suport al Centre Valencià d'Estudis del Reg, per import de 100 
milions de pessetes. 

- 19990019, operacions prèvies al calibrat de cítrics, per import de 50 milions de 
pessetes. 

- 19980400, assistència tècnica en les obres d'aparcament públic de CACSA, per 
import de 60 milions de pessetes. 
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- 19980074, Euro Water 1998/99, per import de 87 milions de pessetes. 

- 19980011, restauració basílica edifici segle XV, per import de 63 milions de 
pessetes. 

- 19970493, restauració pictoricoescultòrica de la basílica edifici segle XV, per 
import de 118 milions de pessetes. 

5.3 Òrgan competent 

Els contractes, els ha subscrits el rector o -per delegació d'aquest- el vicerector 
d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat, d'acord amb el que es 
preveu en els articles 202 i 204 dels Estatuts de la Universitat, i a conseqüència -segons 
que s'hi assenyala- de circumstàncies d'índole tècnica. En els expedients figuren 
resolucions de delegació del rector. Aparentment, es tracta de meres delegacions de 
signatura, efectuades a l'empara de l'article 204 dels Estatuts de la Universitat, que no 
requereixen ser publicades en cap butlletí oficial. 

5.4 Procediment i formalització del contracte 

D'acord amb el que es preveu en l'article 210 dels Estatuts de la Universitat, en els 
expedients hauria de constar el compromís previ, manifestat per escrit, dels membres 
del departament o institut universitari afectat per la firma d'un contracte. Tanmateix, no 
consta en els expedients la formalització d'aquest compromís. 

L'article 213 dels Estatuts exigeix que "la determinació concreta dels percentatges 
establits en el número anterior, haurà de figurar expressament en la proposta del 
departament, per tal d'obtenir l'autorització del rector". Tampoc no consta en els 
expedients examinats que s'haja complit aquest tràmit en la proposta. 

En les liquidacions parcials contingudes en els expedients examinats, s'observa que la 
remuneració del personal que participa en l'execució dels corresponents contractes no 
respon a uns criteris prèviament establits, atenent al grau de responsabilitat i de 
participació assumits en l'execució d'allò convingut, d'acord amb el que es preveu en 
l'article 212.2.b) dels Estatuts; sinó que, per contra, la dita remuneració solament respon 
a les propostes -per regla general, diverses i successives- efectuades per a cada cas 
concret pel responsable del projecte. 

Cal destacar, en aquest apartat, que alguns dels negocis jurídics examinats no són 
pròpiament convenis i contractes d'investigació i serveis, tal i com apareixen regulats en 
els articles 202 i següents dels Estatuts de la Universitat; sinó que es tracta d'un altre 
tipus de contractes. En general, es tracta d'instruments jurídics subscrits amb unes altres 
entitats públiques, per mitjà dels quals es concedeixen determinades subvencions a la 
Universitat, en algun cas amb fons FEDER, FES o del Fons Nacional de 
Desenvolupament de la Investigació Científica i Tècnica. Així ocorre amb el 19990289, 
subscrit amb la Direcció General d'Ensenyament Superior i Investigació Científica del 
Ministeri d'Educació i Ciència; el 19990127, amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
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Alimentació; el 19990019, amb el Ministeri d'Educació i Ciència; i el 19980074, amb el 
Ministeri de Treball i Afers Socials. 

En aquest últim sembla que hi ha diversos organismes cofinançadors del projecte, tant 
de naturalesa pública com privada. Tanmateix, en l'expedient no es troba el text del 
conveni o de l'instrument contractual que se suposa que han d'haver subscrit. 

5.5 Execució dels contractes 

En els expedients examinats, són molt escasses les dades sobre l'execució d'allò que s'ha 
contractat, sobre els pagaments efectuats i sobre el repartiment de l'import. En els dits 
expedients figura documentació que acredita que s'ha obert un centre de cost disponible 
per part dels executors dels treballs, així com certificacions de les tasques efectuades pel 
personal que hi intervé. 

En els contractes 19970493 i 19980011, subscrits en tots dos casos amb la Fundació per 
a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València, 
existeix una clàusula de modificació o rescissió dels contractes, fins i tot efectuada 
unilateralment, que no sembla compatible amb la manifestació de voluntat realitzada per 
la Universitat com a conseqüència de la instrucció d'un procediment administratiu 
reglamentàriament establit. 

5.6 Observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats 

Per tal de 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 als professors que han dirigit i participat en els contractes 
d'investigació que estem examinant; hem comprovat que no s'hi sobrepassen els límits 
establits. 

5.7 Control intern d'ingressos i despeses 

En l'exercici del control intern, cal prestar atenció als extrems següents: 

a) Que les despeses siguen considerades 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) Que hi haja regularitat en els ingressos prevists en el contracte i en l'afectació 
dels bens obtinguts. 

e) Que s'efectua la liquidació dels contractes. 
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

6.1 Organització i control de la tresoreria 

La Universitat disposa de distints tipus de comptes bancaris per a recollir els seus 
recursos líquids: 

a) Comptes centralitzats d'ús general, que són els que s'integren en la informació 
dels comptes anuals. Registren tots els moviments de tresoreria, pressupostaris i 
extrapressupostaris. 

b) Comptes restringits: usats per al cobrament de taxes, vendes de publicacions i 
d'altres ingressos. Quinzenalment, el banc en transfereix l'import als comptes 
operatius, de manera que la Universitat comptabilitza de forma periòdica els 
imports transferits, i els integra en els comptes centralitzats. 

c) Un compte restringit centralitzat per al pagaments d'havers, en el qual 
s'ingressen mensualment els imports de les nòmines per a transferir-los als 
beneficiaris. 

Els quadres següents mostren respectivament, en milions de pessetes, el resum dels 
moviments de tresoreria, cobraments i pagaments, tant per operacions pressupostàries 
com extrapressupostàries, durant l'any 1999 (els exercicis tancats inclusivament), i els 
saldos finals d'existències de tresoreria en comptes bancaris. 

 

Resum moviments de tresoreria 

Saldo a 01-01-99:  

Pressupostari 6.620 

Extrapressupostari 517 

Cobraments:  

Pressupostaris  26.459 

Extrapressupostaris  4.198 

Pagaments:  

Pressupostaris  27.342 

Extrapressupostaris  4.420 

Saldo a 31-12-99:  

Pressupostari 5.737 

Extrapressupostari 295 

TOTAL 6.032 
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Situació dels fons 

Banc d'Espanya - 

Banca privada 6.032 

TOTAL 6.032 

Quadre 29 

 

El saldo de la tresoreria a 31 de desembre de 1999 és de 6.032 milions de pessetes; 
l'import de la caixa pressupostària s'eleva a 5.737 milions de pessetes i el de 
l'extrapressupostària, a 295 milions de pessetes. 

6.2 Arqueigs i conciliacions 

La Universitat confecciona, amb periodicitat mensual, dos tipus d'estats, en els quals 
detalla els moviments de tresoreria i la composició del saldo de tresoreria: 

- Estat-resum d'operacions d'ingressos i pagaments. 

- Estat demostratiu de les existències en caixa i bancs. 

Amb periodicitat mensual, la Universitat efectua conciliacions bancàries. Hem 
contrastat els saldos comptables de la Universitat amb els confirmats per les distintes 
entitats bancàries que han contestat la nostra circular, o -si aquestes no ho han fet- amb 
les certificacions de confirmació de saldo trameses a la Universitat per les entitats, tot 
revisant, si calia, les conciliacions bancàries realitzades. A 31 de desembre de 1999 
existeixen partides conciliatòries corresponents a pagaments comptabilitzats per la 
Universitat i no efectuats pels respectius bancs, per un import global de 101 milions de 
pessetes. 

També hi ha cobraments comptabilitzats pel banc i no per la Universitat, per import de 
166 milions de pessetes, que són ingressos pendents d'aplicació. Tal i com es comenta 
en l'àrea d'operacions extrapressupostàries, aquest import, en l'exercici de 1998, 
figurava en l'estat d'operacions extrapressupostàries en partides pendents d'aplicació; 
tanmateix, la Universitat ha canviat el criteri de comptabilitat d'aquestes partides en 
l'exercici de 1999, tot deixant-les com a partides conciliatòries de tresoreria, mentre 
esperen a conéixer-ne la destinació per a poder-les aplicar a pressupost. Per tant, la 
tresoreria de la Universitat estaria infravalorada per aquest import de 166 milions de 
pessetes. 

6.3 Operacions extrapressupostàries 

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

Deutors IVA repercutit 

Deutors per distints conceptes  

Deutors prov. fons per a justificar 

D'altres 

117 

26 

8 

1 

TOTAL 152 

Creditors 31/12/99 

Ingressos destinació desconeguda C.T.T. 4 

Renda Persones Físiques 284 

Creditors per divises pent. aplicació 55 

Hisenda Pública, creditor per I.V.A. 49 

Seguretat Social  49 

Creditors IVA suportat 3 

D'altres 3 

TOTAL 447 

Quadre 30 

 

a) Deutors  

Dels saldos deutors, en corresponen 117 milions de pessetes a l'IVA repercutit per 
factures referides a contractes d'investigació pendents de cobrament a 31 de desembre 
de 1999. 

b) Creditors 

Els saldos creditors, per 447 milions de pessetes, representen cobraments o retencions 
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o imputats 
definitivament al pressupost d'ingressos. 

En el compte "Ingressos amb destinació desconeguda CTT", es registren els ingressos 
rebuts per convenis d'investigació l'origen dels quals es desconeix al tancament de 
l'exercici, i que s'imputen als corresponents comptes d'ingressos una vegada identificats 
els convenis a què es refereixen. A 31 de desembre de 1999, es desconeix l'import 
d'aquests ingressos que correspon a drets ja reconeguts o a drets pendents de reconéixer. 
En relació a aquest compte, cal manifestar que s'ha produï t una disminució molt 
significativa entre el saldo que presentava a 31 de desembre de 1998, 265 milions de 
pessetes, i el que figura a 31 de desembre de 1999, 4 milions de pessetes. Aquesta 
disminució es produeix, d'una banda, perquè la Universitat ha depurat aquest saldo, però 
també perquè ha canviat el criteri de comptabilitat d'aquests ingressos que no sap on 
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aplicar i que -tal com hem comentat en l'àrea de tresoreria- deixa en partides 
conciliatòries de tresoreria. En aquest sentit, l'import que la Universitat no sap on 
aplicar a 31 de desembre de 1999 és de 166 milions de pessetes. 

"Renda persones físiques" correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les 
persones físiques del mes de desembre de 1999, que han ingressat en el Tresor públic en 
el mes de gener de 2000. 

En el compte "Creditors per divises, pendent d'aplicació" es comptabilitzen de forma 
transitòria ingressos i pagaments extrapressupostaris en divises, per a convenis 
d'investigació compartits amb unes altres universitats europees i per a congressos a 
l'estranger. Els ingressos provenen de les comunitats europees en ecus o dòlars. La 
Universitat hi apareix com a mer gestor dels fons, ja que aquests han de ser tramesos a 
unes altres universitats estrangeres en ecus o dòlars, com a pagament de la part que li 
correspon en el conveni d'investigació o en el congrés. Es tracta així d'un compte-pont 
en divises, amb el qual es tracta d'evitar pèrdues per la cotització de la moneda i pels 
costs financers del canvi de moneda. 

L'epígraf "Hisenda pública, creditora per IVA", recull l'import de la liquidació del mes 
de desembre de 1999, ingressada en gener de 2000. 

L'epígraf de "Seguretat Social" correspon a la retenció de la quota obrera dels mesos de 
novembre i desembre, pagada en els mesos de febrer i març de 2000. 

En el subsistema patrimonial apareixen, al tancament de l'exercici, dos comptes en què 
la Seguretat Social figura com a creditora (en milions de pessetes): 

 

Núm. compte Concepte Saldo 

4001 

4760 

Quota patronal 

Quota obrera 

247 

49 

 TOTAL 296 

Quadre 31 

 

La Universitat disposa d'un ajornament en el pagament de Seguretat Social de dos 
mesos. Els TC-1 corresponents al mes de desembre han sigut abonats en març de 2000 i 
els del mes de novembre, en febrer de 2000. 
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres següents es mostren el balanç de situació i el compte de pèrdues i 
beneficis a 31 de desembre de 1999 de la Universitat. 

7.1 Balanç de situació 

a) Immobilitzat material propi 

La Universitat recull en el seu balanç, a 31 de desembre de 1999, l'import que resulta de 
la realització de l'inventari total dels béns de la Universitat efectuat per professionals 
experts independents al tancament de l'exercici de 1988, i de la incorporació de les altes 
i baixes efectuades en els exercicis següents. L'amortització acumulada a 31 de 
desembre de 1999, està constituï da per un import determinat per experts independents 
per als elements que foren inventariats a 31 de desembre de 1988, i per la dotació a 
l'amortització efectuada en els exercicis de 1989 a 1999. 

b) Deutors  

Dins de "Deutors no pressupostaris", figura un import de 18.670 milions de pessetes 
pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana que corresponen als drets de 
cobrament generats en l'execució dels plans plurianuals d'inversió que la Universitat té 
en execució en aquests moments. A mesura que van executant els dits plans, 
s'incrementa el saldo que s'ha de cobrar de la Generalitat Valenciana, amb abonament a 
"Transferències de capital" del compte de pèrdues i beneficis. Quan es produï sca el 
venciment de les obligacions i dels préstecs que financen els dits plans plurianuals, la 
Generalitat Valenciana es farà càrrec de l'amortització de tals obligacions i préstecs, tal i 
com s'estableix en els convenis de col·laboració signats entre la Generalitat Valenciana i 
la Universitat Politècnica de València el 18 de juliol de 1997 i el 23 de març de 1999 
per a finançar inversions en infraestructures necessàries; llavors la Universitat en 
cancel·larà el saldo per a cobrar. 

Seguint les instruccions de la Sindicatura, la Universitat ha reclassificat el deute de la 
Generalitat Valenciana a l'epígraf de "Deutors a llarg termini", en l'actiu del balanç. 

c) Obligacions i bons 

En aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 1999, es reflecteix l'import 
nominal de les emissions de bons realitzades per la Universitat en 1997 i 1998. 

d) Deutes amb entitats de crèdit 

En aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 1999, es reflecteix l'import 
nominal dels préstecs sol·licitats per la Universitat en l'exercici de 1999, per a finançar 
el II Pla d'Inversions en Infraestructures. 
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7.2 Compte de pèrdues i beneficis 

Tal i com es veu en els quadres següents, el resultat comptable de l'exercici de 1999 va 
ser de 6.527 milions de pessetes. A continuació es mostra la conciliació entre el resultat 
comptable i el resultat pressupostari. 

 

 Milions de pessetes 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI  2.499 

Més: Despeses pressupostàries no economicopatrimonials :  8.373 

Compra immobilitzat 8.373  

Més: Ingressos economicopatrimonials no pressupostaris :  3.958 

Periodificació ingressos 1998 658  

Variació existències 12  

Periodificació taxes 99/00 (591)  

Periodificació beques 99/00 225  

Ingressos beques MEC (726)  

Periodificació beques Erasmus (63)  

Periodificació FEDER regional (141)  

Periodificació deute G.V. 4.584  

Menys:Ingressos pressupuestaris no economicopatrimonials :  (6.225) 

Préstec B.E.I. (6.225)  

Menys:Despeses economicopatrimonials no pressupostàries:  (2.078) 

Periodificació despeses 1998 121  

Interessos obligacions 1998 42  

Periodificació pagues extraordinàries (75)  

Provisió insolvències (18)  

Periodificació subministraments (39)  

Provisió morosos (23)  

Periodificació interessos obligacions (42)  

Periodificació interessos B.E.I. (8)  

Amortitzacions (2.036)  

RESULTAT ECONOMICOFINANCER  6.527 

Quadre 32 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1999 (en milions ptes.) 

ACTIU  PASSIU  

 IMMOBILITZAT 42.990  FONS PROPIS  48.336 

 Immobilitzacions immaterials 178  Patrimoni 41.809 

 Aplicacions informàtiques 222  Patrimoni 41.703 

 Amortitzacions (44)  Patrimoni rebut en cessió 106 

 Immobilitzacions materials 42.806  Resultats de l'exercici 6.527 

 Terrenys i construccions 35.526   

 Instal·lacions tècniques 1.729  PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES  241 

 Utillatge i mobiliari 3.396   

 D'altre immobilitzat 15.215  CREDITORS A LLARG TERMINI 22.725 

 Amortitzacions (13.060)   

   Emissions obligs. i d'altres valors neg. 16.500 

 Inversions financeres permanents 6  Obligacions i bons 16.500 

   D'altres deutes a llarg termini 6.225 

 ACTIU CIRCULANT 31.942  CREDITORS A CURT TERMINI 2.835 

 Existències 146  Emissions obligs. i d'altres valors neg. 42 

   Interessos obligs. i d'altres valors neg. 42 

   Emissions obligs. i d'altres valors neg. 8 

 Deutors 25.764  Emissions obligs. i d'altres valors neg. 8 

 Deutors pressupostaris  6.852  Creditors 2.785 

 Deutors no pressupostaris  19.046  Creditors pressupostaris  2.224 

 Provisions (134)  Creditors no pressupostaris  174 

   Administracions públiques 382 

 Tresoreria 6.032  D'altres creditors 5 

   AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ  795 

TOTAL ACTIU 74.932 TOTAL PASSIU 74.932 

Quadre 33 
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COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS DE L'EXERCICI DE 1999 (en milions ptes.) 

DEURE  HAVER  

A) DESPESES  21.934 B) INGRESSOS 28.461 

 D'altres despeses gestió ordinària 21.233  Vendes i prestació de serveis 5.991 

 Despeses de personal 13.368  Vendes 174 

 Dotacions amortització immobilitzat 2.082  Prestacions de serveis  5.817 

 Variació provisions de tràfic 26   

 D'altres despeses de gestió 4.691  AUGMENTS D'EXISTÈNCIES 12 

 Despeses financeres i assimilades 1.066   

   D'ALTRES INGRES . GESTIÓ ORDIN. 296 

 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS  460  Reintegraments 81 

 Transferències corrents 434  D'altres ingressos de gestió 120 

 Transferències de capital 26  D'altres interes. i ingres. assimilables 95 

 PÈRDUES I DESPESES EXTRAORD. 241  TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS  22.029 

 Pèrdues procedents de l'immobilitzat 97  Transferències corrents 15.360 

 Despeses i pèrdues d'altres exercicis  144  Transferències de capital 6.669 

   BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORD. 133 

   Beneficis procedents d'immobilitzat - 

   Ingressos i beneficis d'altres exercicis  133 

ESTALVI 6.527   

Quadre 34 

 

 


